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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شروِر أنفسنا وسيئاِت أعمالناا ،  
من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي ، واشهد أن ال إله إال اهلل الواحاد القهاار   

النجاَة من دار شهادٌة أدخرها ليوٍم تذهل فيه العقول وتشخص فيه األبصار شهادٌة أرجو بها 
واآلخُر فليس  يءالبوار وأؤمل بها جناٍت تجري من تحتها األنهار، هو األوُل فليس قبله ش

وهاو   يء، ليس كمثلِه شيءوالباطن فليس دونه ش يءوالظاهر فليس فوقه ش يءبعده ش
السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظاالم الشار    

نوار صلى اهلل عليه وعلى اله وأصحابه البررة األطهار صالًة تدوم بتعاقب الليل بثواقب األ
 .والنهار 

( .                                    يا أيها الَّاِذيَن مَمنواوا اتَّقواوا اللَّاَه َحاقَّ توَقاِتاِه َواَل َتُماوتونو َإالَّ َوأ ُناتوْم ُمْساِلُموَن          )
 [ 102مل عمران ا] 
ها النَّاُس اتَّقووا َربوكوْم الَِّذي َخَلَقكوْم ِمْن َنُفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمُنَها َزْوَجَها َوَباََّّ ِمُنُهَماا   يا أي) 

( ًباًا  ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَّقووا اللََّه الَِّذي َتَتَساَءلووَن ِبِه َواأل ْرَحاَم َإنو اللََّه َكااَن َعَلاْيكوْم َرِقي  
 [  1/ النساء]
ُيْصِلْح َلكوْم أ ْعَماَلكوْم َوَيُغِفْر َلكوْم ذونواوَبكوْم  * يا أيها الَِّذيَن مَمنووا اتَّقووا اللََّه َوقوولووا َقْوًلا َسِديًدا ) 

 [  01 – 00األحزاب (] َوَمْن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما 
 أما بعد

أن يكوَن على علٍم صحيح مرتكٍز على  –بعد تقوى اهلل  –إلى اهلل  لما كان زاُد الداعيِة
الكتاب والسنِة الصحيحِة حيَّ يستمُد من نورهما نورًا ومن ضيائهمًا لمعاًنا ليضئ له 

قوْل َها ِذِه َسِبيِلَي أ ْدُعو َإَلَى : )الطريق في الدعوِة إلى اهلل على بصيرة امتثاال لقوله تعالى
 -يوسف : سورة( ]ِصيَرٍة أ َنُا َوَمِن اّتَبَعِني َوُسْبَحاَن الّلِه َوَمآ أ َنُا ِمَن اُلُمُشِرِكيَنالّلِه َعَلَى َب

وهو ( فقه اإليمان : ) ولما كان أوُل ما يجب على العبِد أن يتعَلَمه من دينه [101: اآلية
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متعلقان  وهو فقه الشريعة ألنهما من فروض األعيان لكونهما( فقه األحكام ) التوحيد و
بالعمل ومتعلقان بالتكليف ، ألنه بفقه اإليمان ُيصحُح العبُد إيماَنه الذي سيلقي عليه ربه 

 . وبفقه األحكام سُيصحُح عمله الذي سيلقي به ربه 
ولما كان الداعيةو إلى اهلل يحتاُج إلى التحلي بالفضائِل والتخلي عن الرذائِل سيرًا على منهج 

ألن ( أن يتلقْوا العلَم مع األدب ) لم حيَّ كان منهجهم في التعلم السلِف الصالِح في التع
 .العلَم بال أدٍب يجني على صاحبه وُيهلكه 

صفوةو المسائل في ) لهذه األسباِب الثالثِة مجتمعة رأيت أن أقدم هذا الجهَد الُمقل المسمى 
ن التوحيَد هو أول ما وهو التوحيد أل( فقه اإليمان ) مبتدأ با ( التوحيد والفقه والفضائل 

يجب على العبد أن يتعلمه من دينه ألنه مقدٌم على العمل واألصُل الذي يترتُب عليه غيره إذ 
صفوة المسائل في التوحيد ثم أعقبها بصفوة مسائل ) ال ينفع مع الشرِ  عمل ، فأقدم 

يجب على  عقيدة أهل السنة والجماعة ، ثم أورد صفوة مسائل الفقه ألن الفقه هو أول ما
في عباداته   العبد أن يتعلمه من دينه بعد التوحيد ألنه ال يتحقق للعبد متابعة النبي

ومعامالته إال عن طريق الفقه ، ثم أنتقل إلى صفوة مسائل الفضائل ليتحلى بها طالب العلم 
اب ثم أعقبها بمسائل الرذائل ليتخلى عنها فيكون الداعيةو إلى اهلل بعد دراسته لهذا الكت

موحدًا عالمًا بمسائل الفقه متحليًا بالفضائِل متخليًا عن الرذائِل مما ُيؤهله إلى الدعوة إلى 
 . اهلل على بصيرة 

 عملي في هذا الكتاب : 

إيراد صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل مقتصرًا على القول الاراجح الاذي   ( 1)
هات الخالف التي ال تفيد طالب العلم المبتادأ   دون الخوض في متا –غالبًا  -يشهد له الدليل

 . ودون التجمد على مذهب معين بل أتحرى القول الذي يشهد له بالدليل 

مساألة والجاواب   )لما كان العلم مسائل ودالئل مثرت أن أجعل هذا الكتاب في صورة ( 2)
فاي الحفاظ   مدعمًا الجواب بالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة ألن ذل  أساهُل  ( عليها 

 .وأثبتو للذهن 

ما كاان  : أنني ال أورد حديثًا إال عزوته إلى بعض الكتب الصحيحة على المنهج اآلتي ( 3)
في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذل  ، وما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أعزوه إلاى  

نني أعزوه صحيح السنن األربعة إن كان موجودًا بها كلها ، وإن كان موجودًا في بعضها فإ
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إلى كتابين فقط منهم وإن كان موجودًا في ثالَّ ، وإن كان موجوداو في كتاب واحد مانهم  
أعزوه إليه ، وهكذا تجدني أقدم الكتب الستة على غيرها ألنها عماد طالب العلم في الحديَّ 

، وما لم يكن في الكتب الستة فإنني أعزو الحديَّ إلاى غيرهاا مان     -بعد اهلل تعالى   –
تب الصحيحة مثل صحيح الجامع ، صحيح األدب المفرد ، السلسلة الصحيحة ، كما أن  الك

تجدني أيها القارئ الكريم أحيل في تصحيح الحديَّ وتضعيفه على العالمِة الضياِء الالماِع  
نحيالُُ   –والش   –الشيخ األلباني حفظه اهلل ، ونحن حينما نحيل على الشيخ األلباني فإننا 

ه كوكُب نظائره وزهرةو إخوانه في هذا الشأن في زماننا هذا العالم الجليل الذي على مليٍّ ألن
ذلا   ( تقريب السنة بين يادي األماة   ) وسوع دائرَة االستفادِة من السنة بتقديمه مشروع 

المشروع الذي بذل فيه أكثر من أربعين سنة ، ومن أراد أن يعرف هذه الفائادة العظيماة   
ل إلى السنن األربعة التي ظلَّت مئات السنين محدودة الفائادة جادًا   فلينظر على سبيل المثا

حيَّ كانت االستفادة منها مقتصرة على من كان له باع في تصاحيح الحاديَّ وتضاعيفه    
ولكن بعد تقديم الشيخ األلباني لصحيح السنن األربعة اتسعت دائرة االستفادة حتى تعم كال  

عظيمة جداو عند مان ناور اهلل بصايرته وأراد     طالب أراد أن يستفيد وهذا وال ش  فائدة
اإلنصاف ، ومن المؤسف في زماننا هذا أن نرى بعض طلبة العلم ممن ال يقام لهم وزناًا  
في العلم يتطاولون على الشيخ األلباني ويجترئون عليه ويترقبون له الهفوات ويتصايدون  

وساوء   دل على فساِد النيةي –وال ش   –له األخطاء ويلتمسون العثرات ليشهروا به وهذا 
ويدل كذل  على أن قلبه أخلى من جوف البعير ، إذ  ولؤم السرائر وسقامِة الضمائر الطوية

 –رضي اهلل عنهما  –لو تعلم العلم لعلم أن من أدب العلم التواَد فيه ، ولقد كان ابن عباس 
عل بالعلماء ، وكان ويقول هكذا أمرنا أن نف  -رضي اهلل عنه  –يأخذ بركاب زيد ابن ثابت 

أبو  من الستة الذين أدعو لهم كل يوم : الشافعي رحمه اهلل يقول لعبد اهلل ابن اإلمام أحمد 
عند السحر ، وال أدري كيف سوولت لهم أنفسهم أن يتطاولوا على عاالم صااحب حاديَّ    
رسول اهلل أكثر من نصف قرن وال أدري كيف يتطاولون علاى العاالم والكتااب والسانة     

فحين بما يدل على احترام أهل العلم وتوقيرهم ، أال فليحذر طالب العلم مان أن يكاون   طا
سيئ الخلق ناطحًا للسحاب يترقب للعالم الهفوات ويلتمس العثرات ليشهر باه فاإن ذلا     

من مقدار التقوى عنده مما يكون سببًا في حرمانه من العلم ، بل ينبغي لطالب العلم  ينقُص
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باع حميَد السجايا مهذَب األخالق سليَم الصدر مفتاحًا للخير مغالقًا للشار  أن يكون كريَم الط
إذا تكلم غنم وإذا سكت سلم  وينبغي له أن يعرف أن العالم مع جاللته وعظم قدره قد يخطأ 
في اجتهاده فإن لكل جواٍد كبوة ولكل عالم هفوة وسبحان من له الكمال ، فال يكان خطاأ   

ه أو فرصة للنيِل منه ، وليكن نصب أعين  أن العالم مثاٌب علاى  العالم سبب النتقاص  لحق
الثابت في الصحيحين عن عباد اهلل   اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ وحسُب  حديَّ النبي 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلاه  : قال   أن النبي –رضي اهلل عنهما  –ابن عمرو 
، ثم علي  بعد ذل  أن تتر  العالم هو الاذي   .أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 

 . يحكم على العالم و أخرج من بين النسور وال تناطح السحاب 

أنا أقدم هذا الكتاب كتمرين لطالب العلم على حفظ المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة 
 الصحيحة حتى ينشأ طالب العلم على هذا النحو وحتى يصل إلى أن يكون ذل  طبعًا له ال

تكلفًا ويكون الكتاب والسنة له كالجناحين للطائر يتمس  بهما ويعض عليهما  بالنواجذ ألن 
فيما ثبت في صحيح الجامع عن أبى هريرة  ذل  سبيل النجاِة من الضالل لقول النبي 

تركتو فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهلل وسنتي ، ولن يتفرقا حتى )رضى اهلل عنه 
 (حوض يردا عليو ال

وليس الكتاب ( الكتاب والسنة)ويجب التنبيه على طالب العلم أن يتمس  بالوحيين كليهما 
عن المقدام ابن معد يكرب رضى اهلل أبي داوود فيما ثبت فى صحيح    فقط لقول النبي

من المؤسف فى زماننا هذا تجرئ بعض  (أال وإني أوتيتو القرمَن  ومثَله معه  )عنه 
فيقولون انه بشر مثلنا هات الدليل من القرمن فقط اا وهذا يدل وال  بي  الجهلة على الن

وقد ، ش  ااا على أن قائل هذه العبارة جاهل جهال مركب بل هو أضل من حمار أهله 
أن هذا سيقع في أمته فقال فيما ثبت في صحيحي أبى داود و الترمذي عن   النبي  رأخب

يوش  الرجل متكئًا على أريكته ُيَحَدَّو بحديٍَّ من ) المقدام ابن معد يكرب رضى اهلل عنه
حديٍَّ فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل ،فما وجدنا فيه من حالٍل استحللناه وما وجدنا فيه من 

 (اهلل  محراٍم حرمناه ،  أال وإن ما حروم رسول اهلل مثل ما حر
ن يتمس  بالكتاب ولقد كان السلف الصالح يدعون إلى التمس  بالوحيين ويضللون م( 
 . إذا رأيت رجل يقول هات الكتاب ودعنا من السنة فاعلم أنه ضال: قال أبو قالبة،فقط
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 مقدمة كتاب الفقه 

 

 : وقال اإلمام احمد رحمه اهلل ]*[
 نعم المطياةو للفتاى اآلثااااُر  دين النبي محمااٍد أخبااااُر

 فالرأُي لياٌل والحدياَّو نهاااُر  ال ترغباَّنو عن الحدياَِّ وأهله 

 وقال الشافعي رحمه هللا  ]*[

 إال الحديَِّ وعلم الفقه في الدين  كوُل العلوِم سوى القرمِن مشغلٌة
 وما سوى ذا  وسواِس الشياطين  العلُم ما كان فيه قال حدثانا

هذا واهلل أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم وسببًا لنيِل جناِت النعيم وأن يعصمني  
الرجيم ، وما كان في هذا الكتاب من صواٍب فمن  الواحد المنان ، وما  وقارئه من الشيطان

كان من خطأ فمن نفسى ومن الشيطان ، واهلل برئ منه وأنا راجٌع عنه بإذن اهلل ، فنساأل  
اهلل أن يحملنا على فضله وال يحملنا على عدله إنه سبحانه على من يشاُء قدير وباإلجاباة  

 .ومخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل
 محمد نصر الدين محمد عويضة / أبو رحمة 

 فرع مدركة ورهاط وهدى الشام المدرس بالجامعة الخيرية لتحفيظ القرمن الكريم بجدة 
 هجرية 6/9/1416

 
 
 
 

 
صفوة مساائل الفقاه ألن اإلنساان بفقاه      هذا هو القسم الثاني من الكتاب والذي يتضمن

فأردت أن يكون هذا الكتاب عونًا للعبد بعاد  ، حكام سُيصحُح عمله الذي سيلقي به ربه األ
 .اهلل تعالى في تحقيق ذل  

 محمد نصر الدين محمد عويضة / أبو رحمة 
 الشام لكريم بجدة فرع مدركة ورهاط وهدىالمدرس بالجامعة الخيرية لتحفيظ القرمن ا

 ها6/9/1416
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 هكاتاب الفقا

   
 ما هو الفقه لغًة وشرعا ؟ :ة مسأل

َوَإن ّمن َشاْيٍء َإاّل ُيَساّبُح ِبَحْماَدِه َوَلاا ِكن اّل     : الفهم مستفادًا من قوله تعالى: الفقه لغة 
 [ 44:   اآلية –اإلسراء : سورة( ]َتُفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم َإّنُه َكاَن َحِليمًا َغفوورًا

 :   الفقه شرعًا
 . أدلتها التفصيلية معرفة األحكام العملية ب

األحكام العملية من الطهارة والصالة والصوم وغيرها ا وقوله األحكام العملية احترازا من  
 .األحكام الَعقدية 

 نوعان:  األدلة التفصيلية  
 ( كتاب وسنة وإجماع ) سمعية ( 1 
 (قياس)عقلية (  2 

ول الفقه ال نعرف مناه أدلاة   احترازَا من أصول الفقه ،فإن أص: وقوله بأدلتها التفصيلية 
 . تفصيلية ،بل نعرف قواعد عامة للتمثيل فقط 

 هل يجوز التقليد ؟ : مسألة 
إن التقليد بمنزلة لحم الميتة ، يجوز للضرورة وماع عادم   : قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل 

 .الضرورة ال يجوز 
 ما هو العلم ؟ : مسألة 

 ية العلم مسائل ودالئل ،والدالئل سمعية وعقل
 

 كتااب الطهاارة                               
  

 ما هي الطهارة ؟  :مسألة 
 النظافة :الطهارة لغة 
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 رفع الحدَّ أو إزالة النجاسة :الطهارة شرعا 
 ما هو الحدَّ وما أقسامه ؟:مسألة 
 .وصف يكون بالبدن يمنع من الصالة ونحوها  :الحدَّ 

]*[ َّأنواع الحد:  
 وهذا يرتفع بالوضوء ( كالبول والغائط ) حدَّ أصغر ( 1
 وهذا يرتفع بالغسل ( كالجنابة ) حدَّ أكبر   ( 2

 ما هي النجاسة وما أنواعها ؟ : مسألة 
كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عناه ويغسالون الثيااب إذا     :النجاسة 

 . أصابهم كالبول والعذرة 
]*[  أنواع النجاسة : 
أن تكون العين نجسة ، فتكون النجاسة عينية ليست طارئة مثل نجاساة  :ة نجاسة عيني( 1

 الكلب االروثة ،وهذا النوع من النجاسة ال يطهر 
 .    ولو  بماء البحار 

وهي نجاسة طارئة أي كانت طاهرة فطرأ عليها النجاسة كما إذا سقط : نجاسة حكمية ( 2
 .بول على ثوب طاهر ، وهذه النجاسة يمكن تطهيرها

 هل األصل في األشياء الطهارة أم النجاسة ؟ : مسألة 
األصل في األشياء الطهارة حتى يثبت الدليل على النجاسة  ، ألن الحكام بالنجاساة حكام    

 . تكليفي ال يثبت إال بدليل 
 ما األشياء التي تثبت نجاستها بالدليل ؟ : مسألة 

 : ألشياء التي ثبت نجاستها بالدليل ا
 :ي وغائطه بول اآلدم [1]
 :دليل نجاسة بول اآلدمي  
قال قام أعرابي فبال في (  الثابت في صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

على بوله َسجاًل من ماء أو ذنوبَا  ادعوه وهر يقو المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي 
 (من ماء فإنما بعثتم ُميسرين ولم تبعثوا ُمعسرين 
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 : جاسة غائط اآلدمي دليل ن
أن النبي قال إذا وطائ  (أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( أحدكم بنعله األذى فإن التراب له طهور 
 :المذي والودي [ 2]
  فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة ال دفق و ال يعقباه فتاور ،    :أما المذي

 .بغسل الذكر منه  هو نجس ولهذا أمر النبي بخروجه و سوربما ال يح

، وكنت أستحي أن أساال   قال كنت رجاَل مذاءًا(  الثابت في الصحيحينحديَّ علي ) الدليل 
 { يغسل ذكره ويتوضأ} لمكان ابنته فأمرت المقداد بن أألسود فسأله فقال  النبي 
 فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس  :وأما الودي: 

أماا  المني والودي والماذي  : قال ( اودحديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح أبي د) الدليل 
المني فهو الذي منه الغسل ، وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكر  أو ماذاكري  وتوضاأ   

 (  ةوضوء  للصال
 : روَّ ما ال يؤكل لحمه  [3]
الغائط فأمرني أن متيه   قال أتى النبي ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح البخاري ) 

} بثالثة أجمار ، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا ، فأتيته برْوثةٍ فأخذهما وألقى الرْوثة وقاال  
 .{هذا رجس أو ركس 

في الروثة رجس والمقصود بالرجس هنا شدة النجاسة والقاذارة ،    قول النبي: الشاهد 
 . لمقصود بروثة ما ال يؤكل لحمه فدل على أن ا{ رْوثة حمار } وثبت في بعض الروايات 

 :دم الحيض  [ 4]
فقالت أرأيت إحادانا   إلى النبي  ةقالت جاءت امرأ( الصحيحينحديَّ أسماء الثابت في ) 

 (     تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال تحته ثم تقرضه بالماء وتنضُحه وتصلي فيه 
 أي تفركه   : تحتوه  

 صب الماء عليه  تدلكه بأصابعها مع: تقرضه بالماء 
 تنضحه تصب الماء عليه قلياَل 

 :عاب الكلب لو[ 5]
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قال إذا ولغ الكلاب فاي    أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن المَغفَّ ل الثابت في الصحيحين )  
   . اإلناء فاغسلوه سبع مرات و عفروه الثامنة بالتراب 

 أي شرب بطرف لسانه : ولغ 
  .لتراب  التعفير هو التمريغ في ا: عفروه 

 : الميتة [  6]
 من مات حتف أنفه من غيرذكاٍة شرعية  وهي
إذا دبغ اإلهااب فقاد   }قال    أن النبي ( حديَّ ابن عباس  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 .طهر 
 واإلهاب جلد الميتة 

 : ويستثنى من كون الميتة نجسة أشياء  ]*[
 : ميتة السم  والجراد ( 1
قال أحلات    يأن النب( الثابت في  صحيح ابن ماجه عنهما  ابن عمر رضي اهللحديَّ ) 

   . فالكبد و الطحال   : فالحوت و الجراد و أما الدمان   : لكم ميتتان و دمان أما  الميتتان
 : كالذباب والنمل والنحل ونحو ذل : ميتة ما ال دم له سائل ( 2
إذا : قاال   أن النبي ( ري الثابت في  صحيح البخا أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه  فإن في أحاد ى جناحياه داء و فاي    
   (      اآلخر شفاء 

عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها ، كل ذل  طاهر وقوفَا على أألصل وهاو  ( 3
عظام الماوتى ا نحاو الفيال      وقال الزهري في} الطهارة ،ولما رواه البخاري تعليقَا قال 

بهاا بأساَا    نوغيره ا أدركت ناسَا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ال يرو 
 .  ال بأس بريش الميتة : وقال حماد 

 كيف توطَّهر النجاسة ؟ : مسألة 
]*[وإلي  ما جاء  به الشرع في  توطَّهر النجاسة بحسب ما جاء الدليل بكيفية تطهيرها ،

 :       طهير األعيان النجسة أو المتنجسة صفة ت
 :تطهير جلد الميتة بالدباغ  [1]
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 { إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر  :قال أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في صحيح مسلم )  
 . واإلهاب جلد الميتة 

وجد شاة ميتة أعطيتها ميمونة فقال   أن النبي ( حديَّ ميمونة الثابت في الصحيحين ) 
 ( هل انتفعتم بها قالوا إنها ميتة قال إ نما حرم أكلها 

 :تطهير اإلناء إذا ولغ فيه الكلب [ 2]
قال إذا ولغ الكلب فاي   أن النبي (   حديَّ عبد اهلل بن المغفل  الثابت في  الصحيحين) 

   . اإلناء فاغسلوه سبع مرات و عفروه الثامنة بالتراب 
قالات  (  الصاحيحين حديَّ أسماء الثابت في : ) لحيض تطهير الثوب إذا أصابه دم ا[ 3]
فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ، قال تحتوه ثم  جاءت امرأة إلى النبي :

 ( تقرضه بالماء و تنضُحُه وتصلي فيه 
 : تطهير ذيل ثوب المرأة [ 4]
داوود أباي  حديَّ أم ولد إلبراهيم بن عبد الرحمن بن عاوف الثابات فاي  صاحيحي     ) 

أنها سألت أم سلمة فقالت إني امرأة أ طَيل ذيلي وأمشي في المكاان القاذر ،   (  والترمذي 
 {  يطهره ما بعده }  قال النبي  : فقالت أم سلمة 

 :تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع  [5]
قال َيغسال   أن النبي ( و ا لنسائي أبي داوود لحديَّ أبي السمح الثابت في  صحيحي )  
 ( ن بول الجارية و َيرَش من بول الغالم م
 :تطهير أسفل النعل  [6]
جااء  أحادكم    اقاال إذ  أن النباي   ( أبي داوود حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح ) 

 ( المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثًا فليمسه باألرض ثم ليصل فيهما 
 : تطهير األرض [  0]
قال قام أعرابي فبال في ( الثابت في  صحيح البخاري  ضي اهلل عنه أبي هريرة  رحديَّ ) 

على بوله سجاَل مان  مااء أو    ادعوه وهر يقو المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي 
 ( ذنوبَا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ُمعسرين 

 :تطهير الثوب من المذي [ 1]
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كنت ألقى من الماذي شادة   :قال ( أبي داوود ح حديَّ سهل بن حنيف الثابت في  صحي)  
فقال إنما يجزيا  مان ذلا      وعناء و كنت أكثر من االغتسال فذكرت ذل  لرسول اهلل 

يكفي  أن تأخذ كفَا من ماء : الوضوء ، فقلت يا رسول اهلل كيف ما يصيب ثوبي منه ؟ قال 
 ( فتنضح به ثوب  حيَّ ترى أنه قد أصاب منه 

  
 

 بااب الماياه
  

 ماهي أقسام المياه ؟ : مسألة 
 حيح قسمان الصأقسام المياه على: 
 متنجس ( 2طهور                  ( 1
 أي طاهر مطهر و هو كل ماء نزل من السماء أو خرج من األرض : طهور ( 1

( َوأ نَزُلَنا ِمَن الّسَمآِء َماآًء َطُهاوراً  : )قوله تعالى: الدليل على طهارة ما ينزل من السماء 
 [41: اآلية -الفرقان : سورة]
  كاان  رساول اهلل   : قال ( الثابت في الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

يسكت بين التكبير و بين القراءة إسكاتة هنيهة ، فقلت بأبي وأمي يا رساول اهلل إساكاتو    
ايَي كما باعدت باين  اللهم باعد بيني وبين خط: بين التكبير و القراءة ما تقول ؟ قال أقول 

المشرق و المغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ُينقى الثوب األبيض مان الادنس ،اللهام    
 (  اغسل خطايي  بالماء و الثلج و الَبرد 

سأل رجال  : قال ( الثابت في  صحيح السنن األربعة  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
و نحمُل معنا القليل من الماء فإن توضاأنا باه   قال يا رسول اهلل إنا نركب البحر  النبي 

 { هو الطهور ماؤه الحل ميتته }  عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ،فقال رسول اهلل 
 :الدليل على طهارة ما يخرج من األرض 
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 قيل لرساول اهلل   : قال ( والترمذي أبي داوود حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيحي )  
}  وهو بئر ُيطرُح فيه الحيض ولحم الكالب والناتُن ؟ فقاال    أنتوضأ من بئر ُبضاعة ،
 { شيء الماء طهور ال ينجسه 

 ( وهو الماء الذي القى النجاسة وتغير ريحه و طعمه أو لونه إجماعًا : الماء المتنجس[ 2]
 أم ال ؟ ( طاهر مطهر ) هل الماء المستعمل طهور : مسألة 

ثبت بالدليل أن الماؤمن طااهر ، ويماسل المااء      ألنه صحيح أن الماء المستعمل طهورال
 .     الطاهر ، و التقاء الطاهر بالطاهر ال يزيده إال طهرًا 

الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ : ) الدليل على أن المؤمن طاهر 
ثم  جنب  ، قال فانخنست منه فاغتسلت ولقيه في بعض طرق المدينة وه   أن النبي  ( 

جئت ، قال أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال كنت جنبًا فكرهت أن أجالس  و أناا علاى غيار    
 { سبحان اهلل إن المؤمن ال ينجس } : طهارة ، فقال

و حانت صالة العصر فالتمس   رأيت النبي : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين ) 
في ذل    وء ، فوضع رسول اهلل بَوض  الناس الَوضوء فلم يجدوه ، فأتى رسول اهلل  

فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتاى  : اإلناء َيَدُه ، وأمر الناس أن يتوضئوا منه ، قال 
 (    ممخرهتوضئوا من عند 

فدل على أن المااء المساتعمل     أن الصحابة توضؤا مما تساقط من يد النبي : الشاهد 
 . طهور 
 قاة النجاسة ؟ هل ينجس الماء بمجرد مال: مسألة 

 أن الماء إذا كان أقل من قلتين ينجس بمالقاة النجاسة  قال بعض أهل العلم
: ) قال  أن النبي ( ابن عمر رضي اهلل عنهما في  صحيح السنن األربعة عن   تلما ثب) 

 ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبَّ 
 قاة النجاسة بل البد من تغير ريحه أما إذا كان الماء قلتين فأكثر فإن الماء ال ينجس بمال

   {إجماعًا }أو طعمه أو لونه 
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تنبيه :  إذا كان الماء ) اإلجماع هنا خصص عموم حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما
واختار شيخ اإلسالم أن العبرة بتغير ريحه أو طعمه أو لوناه  وال  ( قلتين لم يحمل الخبَّ 

 ( العبرة  بالتغييرفرق بين القلتين ودون القلتين إنما 
إذا بلغ الماء } السابق ابن عمر رضي اهلل عنهما لة المذكورة في حديَّ ما هي القو:مسألة 
 ؟  قلتين 

 .هي الجرة العظيمة ، و قيل هي ثالَّ ِقرب ، وهو ما يسمى عندنا بالزير: لة القو
 هل يشترط الماء إلزالة النجاسة ؟   : مسألة 
ألن المطلوب هو التخلي من الخبيَّ النجس بأي شائ   جاسةال يشترط الماء إلزالة الن ،

زال حكمه ، وقد ثبت التطهر بغير الماء في أكثر من موضع من مواضع إزالاة  النجاساة   
 : مثل اإلستجمار و غيرها  

من : قال  أن النبي ( الثابت في الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ : ) الدليل 
 ( ستجمر فليوتر توضأ فليستنثر ومن ا

إذا :  قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  (  . وطئ أحدكم بنعليه األذى فإن التراب له طهور 

حديَّ أم ولد إلبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الثابات فاي  صاحيحي أباي داوود     )  
ني امرأة ُأطيل زيلي وأمشي في المكاان القاذر ،   إ: أنها سألت أم سلمة فقالت ( يوالترمذ

 { يطهره ما بعده }  قال النبي : فقالت أم سلمة 
 هل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل َوضوء المرأة ؟   : مسألة 

 :  المسألة على التفصيل 
   إذا كان المقصود بفضل َوضوء المرأة: 
: ) عليه َيحمال الحاديَّ اآلتاي    ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير فال يجوز ، و 

 أن النبي ( هو األقرع ا  الثابت في  صحيح السنن األربعة  وحديَّ الحكم بن عمرو ا  
 ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل َطهور المرأة 

 أما إذا كان المقصود بفضل َوضوء المرأة: 
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لمرأة من إنااء  ما بقي في اإلناء من الماء بعد أن توضأت المرأة ، أو أن يتوضأ الرجل و ا
واحد حيَّ يتوضأن أحدهما بعد األخر هذا غرفة و هذا غرفة ففاي هاذه الحالاة يجاوز     

 :الوضوء بفضل وضوء المرأة ، وعليه يحمل الحديَّ اآلتي 
كاان الرجاال و   : قال (    الثابت في  صحيح البخاريابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( يتوضؤن جميعًا  النساء في عهد رسول اهلل 

 لو اشتبه ماٌء طهور بماٍء نجس ماذا نصنع ؟  : مسألة 
م استعمال الماء المشتبه ألن اجتناب النجاساة واجاب   ُرلو اشتبه ماٌء طهور بماٍء نجس َح

{               وماال يتم الواجب إال به فهو واجاب  } وال يتم اجتنابها إال باجتناب هذا الماء المشتبه ، 
   

 ساانن الفطارة                                       
 
 

 السوا  من سنن الفطرة                    
 

 ؟  من سنن الفطرةالسوا  ما الدليل على أن : مسألة 
قاص    : عشر من الفطرة :قال  أن النبي ( حديَّ عائشة  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

األظفار و غسل البراجم و نتف  الشارب و إعفاء اللحية و السوا  و استنشاق الماء و قص
  . اإلبط و حلق العانة و انتقاص الماء ، و نسيت العاشرة إال أن تكون المضمضة 

 متى يستحب السوا  ؟: مسألة 
حديَّ عائشة الثابات فاي    ) السوا  مستحب في كل حال لكونه مطهرة للفم مرضاة للرب 

 ( مرضاة للرب السوا  مطهرة للفم : قال  أن النبي ( صحيح النسائي 

  ويتأكد استحباب السوا  في أألحوال اآلتية  : 
أن ( الثابت في  صاحيح الجاامع     أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) عند الوضوء ( 1

   . لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسوا  مع كل وضوء : قال  النبي 
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 أن النبي ( في  الصحيحين  الثابت أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) عند الصالة ( 2
   . لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسوا  عند كل صالة :  قال 
طيبوا : قال  أن النبي ( لحديَّ علي  الثابت في  صحيح الجامع )  القرمن  ةعند قراء( 3

   . أفواهكم بالسوا  فإنها طرق القرمن 
  كان رساول اهلل  : قال ( الصحيحين لحديَّ حذيفة الثابت في  ) عند القيام من الليل  (4

   . إذا قام من الليل يشوص فاه بالسوا  
: قال  أن النبي ( لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح النسائي ) عند تغير رائحة الفم ( 5 

 . السوا  مطهرٌة للفم مرضاٌة للرب 
 ول اهلل كان رس: قالت ( لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) عند دخول البيت ( 6

 ( إذا دخل البيت بدأ بالسوا  
 ما هي األمور التي توستحب حال السوا  ؟ : مسألة 

كاان  : قالات  ( لحديَّ عائشة الثابت في  الصاحيحين  ) يبدأ بالجانب األيمن من الفم ( 1
 ( يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله  رسول اهلل 

) السنة دلت على استخدام اليد اليمنى فيما هو مان التكاريم   يستا  باليد اليمنى  ألن (  2
اليمناى   كانت ياد رساول اهلل   : قالت  ( أبي داوود لحديَّ عائشة  الثابت في  صحيح 

 ( لطعامه و طهوره ، وكانت يده اليسرى لخالئه وما كان من األذى 
 

 
 ختان من سنن الفطرةال

 
خمس :    قال  أن النبي ( في  الصحيحين  الثابت أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) 

  . الختان و االستحداد و قص الشارب و تقليم األظفار و نتف اإلبط   : من الفطرة 
  ما حكم الختان ؟ : مسألة 
واجب في حق الرجال ألن فيه مصلحة تعود إلى شرط من الصالة وهي الطهاارة   :الختان 

 . ألن الجلدة قد تحتوي على بعض البول 
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فال يجب ألن غايته أن يقلل من شهوتها ، وينبغي أن ال تباالغ فاي   : أما في حق النساء  
 . الختان 

حديَّ ُعثيم بن كولياب عان جاده    )والدليل من السنة على وجوب الختان في حق الرجال 
الِق عنا  شاعر   : فقال أسلمت قال  أنه جاء إلى النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح 

 ( و أألصل في األمر الوجوب (  الكفر و اختتن 
فلم يرد حديَّ الثابت في  صحيح فيه األمر بإختتان النساء بال ورد   :وأما بالنسبة للنساء 

أبي داوود حديَّ أم عطية الثابت في  صحيح ) التوصية بعدم المبالغة في استقصاء الختان 
 { ظى للمرأة و أحب للبعل ال تونهكي فإن ذل  أح}   أن امرأة كانت توختتن بالمدينة فقال ( 

 هل الختان من ملة إبراهيم ؟ : مسألة 

اختاتن إباراهيم   : قال ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) نعم 
 (  عليه السالم  وهو ابن ثمانين عامًا بالقدوم 

َإْبَراِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن  اُلُمُشاِرِكيَن  ثوّم أ ْوَحْيَنآ َإَلْيَ  أ ِن اّتِبْع ِمّلَة )   وقد قال تعالى لنبيه 
 (123النحل ( ) 

  
 
   االستحداد من سنن الفطرة             

 
 ما الدليل على أن اإلستحداد من سنن الفطرة ؟ : مسألة 

خماس  : قاال   أن  النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
   (.الختان و االستحداد و نتف اإلبط وتقليم األظافر و قص الشارب   : من الفطرة 
 

 نتف اإلبط و تقليم األظافر وقص الشارب من سنن الفطرة        
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خماس  :    قال  أن النبي ( حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 .                                     ليم األظفار و قص الشارب تق   الختان و االستحداد و نتف اإلبط و: من الفطرة 
ُوقَِّت لنا في قص الشارب وتقلايم األظاافر   : قال ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 

 (ونتف اإلبط وحلق العانة أال نتر  أكثر من أربعين ليلة 
مان  : ) قال  النبي  أن( حديَّ زيد بن أرقم الثابت في  صحيحي الترمذي و النسائي )  

 (  لم يأخذ من شاربه فليس منا 
   
 

 من سنن الفطرة أال ينتف الشيب
 

 ما الدليل على أن من سنن الفطرة أال ينتف الشيب ؟ : مسألة 
أنه كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 

إنما كان الشيب في عنفقته وفاي الصادغين    ي ولم يختضب النب: رأسه و لحيته ، قال 
 أي شيٌء قليل : نبٌذ ( وفي الرأس نبٌذ 

مان  :  قال  أن النبي (  حديَّ كعب بن مرة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 
   . شاب شيبة في اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة 

ال تنتفاوا  : قاال   أن النباي  ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح الترمذي ) 
 ( الشيب فإنه نور المسلم 
             
 من سنن الفطرة تغيير الشيب بالحناء و اجتناب السواد             

 
 ما الدليل على أن من سنن الفطرة تغيير الشيب بالحناء ؟ : مسألة 

إن اليهود :  قال  أن النبي ( حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 
 . و النصارى ال يصبغون فخالفوهم 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      19 

إن أحسن ما غوير به : قال  أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
    (نبات  يجعل الصبغة أسودًا مائاًل إلى الُحمرة: الَكَتُم و(   الحناء و الَكَتُم : الشيب

 ؟  ما حكم من صبغ شعره بالسواد: مسألة  
صبغ شعره بالسواد حرام  
ُأتَي باأبي  : قال ( حديَّ جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

غيِّاروا هاذا   }  قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا ، فقال رساول اهلل  
 {بشيء واجتنبوا السواد 

أي اجتنبوا الساواد  : اجتنبوا السواد .ه الشيب نبٌت أبيض الزهر و الثمر ُيشبوه ب: الثغامة 
   .    الخالص 

يكاون  :  قال  أن النبي ( و النسائي أبي داوود حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيحي ) 
 ( قوم يخضبون  في مخر الزمان بالسواد كحواصل  الحمام ال يريحون رائحة الجنة 

 
 

 من سنن الفطرة إكرام الشعر 
  

 دليل على أن إكرام الشعر من سنن الفطرة ؟ ما ال: مسألة 
من : قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( كان له شعر فليكرمه 
 ما هي األمور التي ينبغي مراعاتها في إكرام الشعر ؟ : مسألة 
ُيراعى األشياء أألتيه  : 
وتسريحه وتفريقه ويكون إلى ُأذنيه وينتهاي إلاى   { رأس شعر ال} ُيسن إبقاء الشعر ( 1

 . منكبيه 
مربوعًا بعيادًا   كان  النبي : قال (الثابت في  الصحيحين  البراء رضي اهلل عنه حديَّ ) 

ما بين المنكبين له شعٌر يبلغو شحمة ُأذنيه ، رأيته في حلٍة حمراء ، ولام أرى شايئًا قاط    
     (أحسن منه
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 (  كان يضرُب شعره منكبيه  أن النبي ( ت في  الصحيحين حديَّ أنس الثاب) 
 : من السنة تفريق الشعر( 2
كان أهل الكتاب يسادلون أشاعارهم ،   : قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )  

ُيحب موافقة أهل الكتاب فيما لام   وكان المشركون يفَِّرقوون روؤسهم ، وكان رسول اهلل 
 .   ناصيته ثم فروق بعد  سول اهلل ُيؤمر به ، فسدل ر

  :ُيكره أن يمتشَط اإلنسان كل يوم  ( 3
 نهى رساول اهلل  : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 .   أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في ُمغتسله 
نهى رسول : قال ( مذي و الترأبي داوود حديَّ عبد اهلل بن المغفل الثابت في  صحيحي ) 

 .          عن الترُجل إال ِغبًا  اهلل 
 : ُيكره الَقْزع( 4
عان   قال نهى رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما لحديَّ ) 

 .  الَقْزع  
تنبيه :  هو السحاب المتفرق ، و المقصود هنا حلق بعض الارأس وتار    : القْزُع

 .   السحاب المتفرق  بعضه حتى يشبه
رأى صبيًا قاد   أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . احلقوه كله أو اتركوه كله : حلق بعض رأسه وتر  بعضه فنهاهم وقال 
  
 فِّ الشاربمن سنن الفطرة إعفاء اللحية وَح 
 

 فِّ الشارب ؟ لحية وَحما الدليل على أن من سنن الفطرة إعفاء ال: مسألة 
 
خالفوا المشاركين  : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 

 .   ووفروا اللحى و أحفوا الشوارب 
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من لام  : قال  أن النبي ( حديَّ زيد ابن أرقم الثابت في  صحيحي الترمذي و النسائي ) 
 .يأخذ من شاربه فليس منا 

 
 ة غسل البراجممن سنن الفطر

 
 ما الدليل على أن من سنن الفطرة غسل البراجم ؟ : مسألة 

قاص    : عشر من الفطرة :قال  أن النبي ( حديَّ عائشة  الثابت في  صحيح مسلم  ) 
الشارب و إعفاء اللحية و السوا  و استنشاق الماء و قص األظفار و غسل البراجم و نتف 

 . ء ، و نسيت العاشرة إال أن تكون المضمضة اإلبط و حلق العانة و انتقاص الما
    . ُعقد األصابع و مفاصلها كلها ( : غسل البراجم )  

 
 

 من سنن الفطرة انتقاص الماء
 

    ما الدليل على أن انتقاص الماء من سنن الفطرة ؟  : مسألة 
قاص    : عشر من الفطرة : قال  أن النبي ( حديَّ عائشة  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

الشارب و إعفاء اللحية و السوا  و استنشاق الماء و قص األظفار و غسل البراجم و نتف 
     . اإلبط و حلق العانة و انتقاص الماء ، ونسيَت العاشرة إال أن تكون المضمضة 

 .  أي االستنجاء : انتقاص الماء 
   

 من سنن الفطرة الَتطيب وال سيما المس  فإنه أطيب الطيب
 
 

 ما الدليل على أن التطيب من سنن الفطرة ؟ : ألة مس
 .  ال يرُد الِطيب  كان رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري) 
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مان  : قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 . ُعرض عليه ريحانة فال يردها فإنه خفيف المحمل طيُب الرائحة 

 ما الفرق بين ِطيب الرجل و ِطيب المرأة ؟ : مسألة  
أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي و النسائي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  
  ِطيُب الرجال ما ظهر ريحه و َخِفَي لونه ، وطيُب النساء ما ظهر لونه وَخِفي ريُحُه    . 
تنبيه :  التطيب فال يتلطخ بالطياب ألن ذلا  مكاروه    ينبغي للمؤمن أن يقتصد في

 لكونه من أفعال المترفين ،
 .   أن يتزعفر الرجل  نهى رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين ) 
إياكم و التنعم فإن عبااد اهلل  : قال  أن النبي ( حديَّ معاذ الثابت في  صحيح الجامع ) 

 . ليسوا بالمتنعمين 
   

 ء الحاجاةبااب قضاا
                              

 ما معنى االستنجاء ؟   : مسألة 

إزالةو الخارج من السوبيلين بماء أو َحَجر ونحوه، وفي ذلا  قطاع لهاذا    : االستنجاء هو 
 .النَّجس

 ما حكم اإلستنزاه من البول و الغائط ؟ : مسألة 
 .  يجب اإلستنزاه من البول والغائط ( 1
إنهما ليعاذبان  : مر بقبرين فقال  أن النبي ( عباس الثابت في  الصحيحين حديَّ ابن ) 

وما يعذبان في كبير ،بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما اآلخار فكاان ال   
 . بوله  نيستتر م

قال تنزهاوا   أن النبي ( حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الجامع )
 .  إن عامة عذاب القبر منه من البول ف
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لقد علمكم نبيكم كل شيء : أنه ِقيل له ( حديَّ سلمان الفارسي الثابت في  صحيح مسلم ) 
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ،وأال نستنجي باليمين ،وأال . حتى الخراءة ، قال نعم 

 . يستنجى أحُدنا بأقل من ثالثة أحجار أو يستنجى برجيٍع أو عظم 
 ما هي مداب قضاء الحاجة ؟ : مسألة 

  
 مداب قضاء الحاجة                             

    
بسم اهلل اللهم إني أعوذ با  مان الخوباَّ     : يستحب لمن أراد دخول الخالء أن يقول( 1

  .والخبائَّ 
ستر ماا باين   : قال أن النبي ( حديَّ علي الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 

 .  بسم اهلل  : و عورات بني مدم إذا دخل أحدهم الخالء أن يقولالجن 
اللهم إني : كان رسول اهلل إذا دخل الخالء قال : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين ) 

 (  أعوذ ب  من الخوبَِّ والخبائَّ 
تنبيه : بائَّ؛ االلتجاء إلى اهلل ا عزو وجلَّ ا من الخوبَّ والخ  : وفائدة هذه االستعاذة

ألن هذا المكان خبيَّ، والخبيَّ مأوى الخبثاء فهو مأوى الشَّياطين، فصار من المناسب إذا 
حتى ال يصيبه الخوباَّ وهاو   . أعوذ باهلل من الخوبَّ والخبائَّ: أراد دخول الخالء أن يقول

 .الشَّرو، وال الخبائَّ وهي النُّفوس الشِّرِّيرة
 (غفران  :يستحب إذا خرج أن يقول ( 2
إذا خرج  كان النبي : قالت ( و الترمذي أبي داوود ديَّ عائشة الثابت في  صحيحي ح) 

 ( غفران  ) من الخالء قال 
تنبيه : هنا" غوُفَران : "ومناسبة قوله : 
إن المناسبة أن اإلنسان لما تخفَّف من أذيوة الجسم تذكَّر أذيوَة اإلثام؛ فدعاا اهلل أن : قيل

اإلثام كماا َمنََّ علياه يتخفيف أذيوة الجسم، وهذا معنى مناسب من  يخفِّاف عنه أذياَّة
  .باب تذكُّر الشيء بالشيء
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ُيستحب له أن ُيقدم رجله ا ليسرى في الدخول و اليمنى في الخروج ألنه ورد في السنة ( 3
 .ما يدل جملًة على تقديم اليمنى فيما هو شريف و اليسرى فيما هو غُير شريف 

اليمناى   كانت ياُد رساول اهلل   : قالت ( أبي داوود شة الثابت في  صحيح حديَّ عائ)  
 ( لطعامه وطهوره ، وكانت يُده اليسرى لخالئه وما كان من أذى 

 :يستنجي بيساره ( 4
إذا شرب أحدكم فال يتنفس في : قال  أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين) 

   . س ذكره بيمينه و ال يتمسح بيمينه اإلناء و إذا أتى الخالء فال يم
اليمناى   كانات ياُد رساول اهلل    : قالت ( أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيح )

 . لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخالئه وما كان من أذى 
ال يجوز استقبال القبلة وال استدبارها في الفضاء ويجوز في البنيان ا هذا هاو الاذي    ( 5

 وتجتمع فيه األدلة السنة الثابتة الصحيحة ليه دلت ع
إذا أتى أحدكم الغاائط فاال   : قال  أن النبي ( حديَّ أبي أيوب الثابت في  الصحيحين )  

 .  يستقبل القبلة وال يولِّها ظهره، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا 
يوماًا علاى   لقد ارتقيتو : قال ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . مستقباًل بيت المقدس لحاجته  ظِهر بيٍت لنا فرأيتو رسول اهلل 
                                                          :إذا كان في الفضاء ُيستحب أن يبعد حتى ال يراه أحد ( 6
كاان  : قاال  ( أبي داوود الثابت في  صحيح جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . إذا أراد البراز انطلق حتى ال يراه أحد  رسول اهلل 
  :يستحب له أال يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض ( 0
 أن النبي ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . كان إذا أراد حاجًة ال يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض 

 :ُيكره الكالم ( 1
 أنه أتاى النباي   ( وابن ماجه أبي داوود حديَّ المهاجر بن قونفد الثابت في  صحيحي ) 

إني كرهت أن أذكر اهلل : وهو يبول فسلِّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال 
 .  عز وجل إال على طوْهٍر أو قال على طهارة 
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 :يكره أن يبول في مغتسله ( 9
نهى رسول اهلل أن : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  ضي اهلل عنه أبي هريرة  رحديَّ )  

 .   يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله 
 :يحُرم البول في الماء الراكد ( 10
ال يبولن : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  

   . تسل فيه أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغ
  :يحرم التخلي في طريق الناس أو في ظلهم ( 11
اتقاوا  : قاال   أن النبي ( صحيح مسلم  الثابت في أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 . الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم :الالعَنْين قالوا وما الالعنان يا رسول اهلل ؟ قال

 هل يجوز البول قائمًا ؟ : مسألة 
ذي دلت عليه السنة وتجتمع فيه األدلة أن البول قائمًا يجوز إال أن البول قاعادًا أفضال   ال

    :لكونه يأمن على نفسه من الرشاش و النجاسة 
ُسباطة قوٍم فبال قائمًا ثم دعاا   أتى النبي : قال ( حديَّ ُحذيفة الثابت في  الصحيحين ) 

 .بماِء فجئته بماٍء فتوضأ 
مان حادثكم أن   : قالت ( الثابت في  صحيحي الترمذي و ابن ماجه  وأما حديَّ عائشة)  

قولها هذا ال ينفي ما جااء  (( بال قائمًا فال توصدقوه ، ما كان يبول إال جالسًا  رسول اهلل 
ومعلوم أن المثبات مقادم   ،  ىوأخبر ُحذيفة عما رأ، ألنها أخبرت عما رأت ، عن ُحذيفة 

 (( على النافي ألن معه زيادةو ِعلم 

  
 اإلستجمار و االستنجاء: فصل  

                  
 

 متى ُيجزئ اإلستجمار ؟ : مسألة 
إذا لم يتعَد الخارج موضع الحاجة ، أما لو تعدوى إلى الصفحتين ومعظم : ُيجزئ اإلستجمار 

 .   الحشفة فال يجزئ إال الماء 

 ما هي شروط اإلستجمار ؟ : مسألة 
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تكون طاهرة ، ألنها لو لم تكن طاهرة لنجسوت أكثر و المقصود  يشترط في األحجار أن( 1
 . التطهير وليس المقصود مالقاة نجس بنجس 

 . يشترط أن تكون األحجار أو غيرها ُمَنقِّيه ،حتى يحُصُل بها اإلنقاء ( 2
 : ألنه زاد إخواننا الجن َّال يستنجي بعظٍم وال َرو(3 
ال تستنجوا بالروَّ و ال : قال  أن النبي ( سلم حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح م) 

   . بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن 
 : ُيشترط ثالَّ مسحات ُمَنقِّيات ولو بحجٍر ذي شوَعب( 4
أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيٍء حتى ( حديَّ سلمان الفارسي الثابت في  صحيح مسلم )  

قبل القبلة بغائطٍِ أو بول أو نساتنجي بااليمين أو   أجل نهانا أن نست: الخراءةو ؟ قال سلمان 
 .     يستنجي أحدنا بأقل من ثالثة أحجار وأن ال يستنجي برجيٍع أو عظم 

 اتبعتو النباي  : قال ( حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري ) 
ونحوه وال تأتني بعظٍم وال أبغي أحجاراًََ أستنِفُض بها : وخرج لحاجته فكان ال يلتفت ، فقال 

روٍَّ فأتيته بأحجاٍر بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه ثم أعرضتو عنه ، فلما قضاى أتبعاه   
 .  بهنو 

 بالمحترم ككتب العلم مثاًل ؟   ءلماذا ال يجوز االستنجا: مسألة 
مان  ألن احترامهاا  ، وال يجوز االستنجاء بهاا  ، ما له ُحرمة ككتب العلم مثاًل : المحترم 

( َذَلَ  َوَمن ُيَعّظْم َشَعاَئَر الّلِه َفَإّنَها ِمن َتُقَوى اُلقولووِب ) واهلل تعالى يقول ، تعظيم شعائر اهلل 
 {  32الحج } 

 هل يجوز االستنجاء بطعام البهائم ؟ : مسألة 
وطعاام دوابهام   ( العظام)نهى عن االستنجاء بطعام الجن  ال يجوز  ألنه إذا كان  النبي 

 (وَّالر)
ال تستنجوا باالروَّ و ال  :قال  أن النبي ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح مسلم ) 

   . بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن 
ألن اهلل تعالى ، ثم إنو فيه كفر نعمه  ،فتحريم طعام اإلنسان وطعام دوابهم من باب أولى 

 (   خلق الطعام لألكل وليس لالمتهان 
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علماء استدل على أنه ُيجزئ في االستجمار مسحتان لحديَّ ابان مساعود   بعض ال: مسألة 
أحجار فوجادتو حجارين    ةأن متيه بثالث الثابت في  صحيح البخاري ، قال أمرني النبي 

 فما الجواب ؟      ،ولم أجد ثالثًا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة  وقال هذا رجس 
وحاديَّ سالمان الثابات فاي      { أي ُمشتبه }جمل أن حديَّ ابن مسعود هذا ُم :الجواب  

 {  ُمحكم }( أحدنا بأقل من ثالثة أحجار  يوأال يستنج) صحيح مسلم 
 (( نقدم الُمحكم : إذا اجتمع حديثان ُمجمل وُمحكم )) 
 متى يجب االستنجاء ؟ : مسألة  
 :االستنجاء واجب لكل خارٍج من السبيلين إال ثالثة أشياء  
  :الخارج الطاهر كالمني ( 2              :الريح ( 1
    :الخارج  الغير ملوَّ كما لو خرجت حصاه غيُر ملوثة ( 3 

                      
 

 باااب اآلناية                              
  

 ما حكم اآلكل في منية الذهب و الفضة ؟ : مسألة 
 . َيحُرم األكل في منية الذهب و الفضة 

نهى عن الحرير و الديباج و الشارب   أن النبي ( يفة الثابت في  الصحيحين حديَّ ُحذ)
 .هي لهم في الدنيا وهي لهم في اآلخرة : في منية الذهب و الفضة وقال 

من شرب في إناء  ذهاب أو  : قال  أن النبي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  الصحيحين ) 
   . فضة فإنما ُيجرَجُر في بطنه نارًا من جهنم 

 (   أي ُيلقى في بطنه بجزٍع متتابعة ُيسمُع لها جرجرة وهو الصوت في الحلق ( : ُيجرَجُر )
 ما حكم األكل في أواني أهل الكتاب ؟ : مسألة 

 : المسألة على التفصيل 
فأوانيهم طاهرة ألن اهلل تعالى أبااح طعاامهم ا    ، الذي ال يستحل الميتة منهم كاليهود ( 1

 . أوانيهم وطعامهم ُيطبخو في 
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من يستحل الميتة كُعبواد األصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يساتعملوه فهاو   ( 2
  . وما استعملوه فهو نجس واألولى التنزه عنه ، طاهر 

قلتو يا رسول اهلل إنا بأرِض قاوٍم أهال   : قال ( حديَّ أبي ثعلبة الثابت في  الصحيحين ) 
 تأكلوا فيها إال أن ال تجدوا غيرها فاغسلوها ثام كلاوا   ال: قال  ،أفنأكُل في منيتهم  ،كتاب 
 .    فيها 

 ما حكم استعمال ثياب أهل الكتاب ؟ : مسألة 
ال نقول أنهم صبغوها بشٍئ نجس  ا األصُل الِحل  ، ثيابهم التي صنعوها أو صبغوها جائزة 

اسة مثل النصاارى  يجوز إال من ُعِلَم أنه ال يتنزه من النج: وكذل  ما لبسوه من الثياب  ،
 . فإن األولى تركه 

 

   
   باااب الوضاااوء  

  
 

 ما هو تعريف الُوضوء شرعا ؟ : مسألة 
 .  هو التَعُبد هلل تعالى بغسل األعضاء األربعة على صفٍة مخصوصة  :الوضوء شرعا 

 ما المقصود بفرائض الوضوء ؟ : مسألة 
 ،أركانه : المقصود بفرائض الوضوء 

 .  هي كل قول أو فعل يتكون منه ماهيةو العبادة : و األركان  
 {    فرائض  6} ما هي فرائض الوضوء ؟   : مسألة 

  
 فرائض الوضوء

 
 :ومنه الفم و األنف : غسل الوجه ( 1
َيكوْم َإَلاى  َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا َإَذا قوْمتوْم َإَلى الّصالِة فاُغِسلووُا ُوُجوَهكوْم َوأ ْيادِ  : لقوله تعالى )  

َضَى اُلَمَراِفِق َواْمَسُحوُا ِبُرُؤوِسكوْم َوأ ْرُجَلكوْم َإَلى اُلَكْعَبيِن َوَإن كونتوْم ُجنوبًا َفاّطّهُروُا َوَإن كونتوم ّمْر
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َتَيّمُموُا َصِعيدًا أ ْو َعَلَى َسَفٍر أ ْو َجآَء أ َحٌد ّمُنكوْم ّمَن اُلَغاَئِط أ ْو اَلَمْستوُم النساء َفَلْم َتِجُدوُا َمآًء َف
 َطّيبًا َفاْمَسُحوُا ِبُوُجوِهكوْم َوأ ْيِديكوْم ّمُنُه َما ُيِريُد الّلُه َلَيْجَعل  َعَلْيكوم ّمْن َحاَرٍج َوَلاا ِكن ُيِريادُ   

 {  6/المائدة } ( َلُيَطّهَركوْم َوَلُيِتّم ِنْعَمَتُه َعَلْيكوْم َلَعّلكوْم َتُشكوُروَن 
 : غسل اليدين ( 2
َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا َإَذا قوْمتوْم َإَلى الّصالِة فاُغِسلووُا ُوُجوَهكوْم َوأ ْياِدَيكوْم َإَلاى   :  قوله تعالى ل) 

 {     6/ المائدة } (  اآلية..اُلَمَراِفِق 
 : مسح الرأس ومنه اأُلذنان( 3
   { 6/ المائدة } (  اآلية..  اُلَكْعَبيِنَواْمَسُحوُا ِبُرُؤوِسكوْم َوأ ْرُجَلكوْم َإَلى  :لقوله تعالى )  
اأُلذناان  " قال  أن النبي ( حديَّ أبي أمامة الثابت في  صحيحي الترمذي و ابن ماجه ) 

 .  من الرأس 
َواْمَسُحوُا ِبُرُؤوِسكوْم َوأ ْرُجَلكوْم َإَلى اُلَكْعَبايِن  :   لقوله تعالى ) غسل الرجلين إلى الكعبين ( 4
 {  6/ لمائدة ا} (  اآلية.. 
 . مع ا أي مع الكعبين : بمعنى  اآليةإلى في { تنبيه } 
 ألن اهلل تعالى أدخل الممسوح بين المغسوالت ،  : الترتيب ( 5
 (   الوجه و اليدين و الرجلين : )  الرأس ، و المغسوالت هي  { الممسوح } 

 .  وال نعلم لهذا فائدة غير الترتيب 
 : ه اهلل قال شيخ اإلسالم رحم ]*[

 .  لم يتوضأ قط إال مرتبًا  أن النبي
    :أي ال يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله : المواالة ( 6

قد توضأ وتار     أن رجاًل جاء إلى النبي ( أبي داوود حديَّ أنس الثابت في  صحيح ) 
 . ارجع فأحسن وضوء  :   على قدميه مثل موضع الظوفر فقال له رسول اهلل 

فلو لم تكن فرضًا لكان يكفي أن يغسل قدميه جيدًا ، ، هذا دليل أن المواالة فرض {هد الشا}
 .      ولكن لما كانت المواالة فرض لزمه أن يعيد الوضوء 
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   سااانن الوضاااوء                      

  
 ما هي سنن الوضوء ؟ : مسألة 

 :التسمية ( 1
ال :  قال   أن النبي( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  

   . صالة لمن ال وضوء له و ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل عليه 
 :السوا  ( 2
لوال أن : قال  أن النبي( الثابت في  صحيح الجامع  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  

   .   مع كل وضوء أشق على أمتي ألمرتهم بالسوا
 :غسل الكفين ثالثًا ( 3
أنه سئل عبد اهلل بان زياد عان    ( حديَّ عمرو بن أبي الحسن الثابت في  الصحيحين )  

لهم ، فكفأ على يديه فغسلهما ثالثًا ، ثم أدخل يده فاي   أفدعا بتوٍر  فتوض  ُوضوء النبي
ء  ثم أدخل يده في اإلنااء  اإلناء  فمضمض و استنشق واستنثر ثالثًا بثالَّ غرفاٍت من ما

أدخال   فغسل وجهه ثالثًا ، ثم أدخل يده في اإلناء فمسح برأسه فأدبر بيده وأقبل بها ، ثام 
 .     يده في اإلناء فغسل رجليه 

َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا َإَذا قوْماتوْم َإَلاى   :  على أن غسل الكفين ثالثًا سنة قوله تعالى  :الشاهد 
َإَلاى اُلَكْعَبايِن    ِسلووُا ُوُجوَهكوْم َوأ ْيِدَيكوْم َإَلى اُلَمَراِفِق َواْمَسُحوُا ِبُرُؤوِسكوْم َوأ ْرُجَلكوْمالّصالِة فاُغ

َوَإن كونتوْم ُجنوبًا َفاّطّهُروُا َوَإن كونتوم ّمْرَضَى أ ْو َعَلَى َسَفٍر أ ْو َجآَء أ َحٌد ّماُنكوْم ّماَن اُلَغااَئِط أ ْو    
آَء َفَلْم َتِجُدوُا َمآًء َفَتَيّمُموُا َصِعيدًا َطّيبًا َفاْمَسُحوُا ِبُوُجوِهكوْم َوأ ْيِديكوْم ّمُنُه َما ُيِريُد اَلَمْستوُم الّنَس

} ( وَن الّلُه َلَيْجَعل  َعَلْيكوم ّمْن َحَرٍج َوَلا ِكن ُيِريُد َلُيَطّهَركوْم َوَلُيِتّم ِنْعَمَتُه َعَلْيكوْم َلَعّلكواْم َتُشاكورُ  
 {  6/ ئدة الما

 .                                                  غسل الكفين ثالثًا ، فدول على أن غسل الكفين ثالثًا سنة  اآليةولم ُيذكر في 
تنبيه :  أما من استيقظ من نومه فأراد أن يغمسها في اإلناء ، فيجب عليه أن يغسل

 يديه ثالثًا قبل أن يغمسها في اإلناء ، 
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إذا استيقظ : قال   أن النبي( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ  )
.       أحدكم من نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا  فإنه ال يدري أين باتت ياده  

 ( اليدين والوجه والرجلين ) التثليَّ في غسل األعضاء المغسوالت ( 4
 بوضوءدعا   : أن عثمان بن عفان( ان الثابت في  الصحيحين حديَّ ُحمران مولى عثم) 

مرات ثام   ثم غسل وجهه ثالَّ ،  ثم مضمض  واستنثر فتوضأ فغسل كفيه ثالَّ مرات ، 
أساه  رثم مسح  ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذل   إلى المرفق ثالَّ مرات غسل يده اليمنى 

رأيت  : ثم قال اليسرى مثل ذل  ، رجله اليمنى إلى الكعبين ثالَّ مرات ، ثم غسل ثم غسل
 قاام فركاع   وضوئي هذا ثم  نحونحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ  توضأ   اهلل  رسول

 .  حدَّ فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ركعتين ال ُي
توضأ مرة ، مرة   في أن تثليَّ غسل األعضاء المغسوالت سنة ، أن النبي : {الشاهد } 

   رض في الوضوء مرة ، وما زاد فهو سنة ، فدلَّ على أن الف
 .   مرة   توضأ النبي: قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري ) 
 : المبالغة في المضمضة و االستنشاق إال أن تكون صائمًا ( 5 
قال قلت يا رساول    ( و الترمذي أبي داوود حديَّ لقيطو بن صبرة الثابت في  صحيحي ) 

وبالغ في االستنشااق إال   وخلل بين األصابع  ي عن الوضوء قال أسبغ الوضوءاهلل أخبرن
  .  أن تكون صائما

 :تخليل اللحية ( 6
إذا توضأ أخذ كفاًا   كان رسول اهلل : قال ( أبي داوود حديَّ أنس الثابت في  صحيح )  

   .   هكذا أمرني ربي عز وجل : من ماء فجعله تحت حنكِه و خلل به لحيته وقال 
 :     تخليل أصابع اليدين  الرجلين ( 0
قلت يا رساول  : قال ( و الترمذي أبي داوود حديَّ لقيطو بن صبره الثابت في  صحيحي ) 

أسبغ الوضوء وخلل بين األصابع وبالغ في االستنشاق إال : اهلل أخبرني عن الوضوء ؟ قال 
 .  أن تكون صائمًا 

 : تخليل أصابع الرجلين بخنصر اليد ( 1
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إذا  رأيتو رسول اهلل : قال ( أبي داوود حديَّ المستورد بن شداد الثابت في  صحيح ) 
 . توضأ ُيخلل أصابع رجليه بخنصره 

 :  التيامن ( 9

ُيْعجِّبه التيمن في تنعلاه   كان رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
 .  وترجله وَطهوره وفي شأنه كله 

 : لغورة و التحجيل إطالة ا( 10
إن أمتاي  : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

فمن استطاع منكم أن يطيل غورتاه    ) يدعون يوم القيامة غرا محجلين من مثار الوضوء 
   .   (  فليفعل 

 : الدعاء بعد الوضوء ( 11 
فُيبلاغ أو  توضأ ي أحٍد  من ما : النبي   قال  أن( حديَّ ُعمر الثابت في  صحيح مسلم ) 

أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له وأشهد أن محمدا عبده  : يقول  الوضوء ثميسبغ 
 .يدخل من أيها شاء الثمانية  فتحت له  أبواب الجنة إال  ورسوله

مان توضاأ    : قال   أن النبي ( حديَّ عمر الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة ) 
فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له وأشهد أن محمادا عباده   

 أباواب الجناة    فتحت له  إال ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
 .  يدخل من أيها شاء الثمانية 

 : الجمع بين المضمضة و االستنشاق بغرفة واحدة ( 12
مضمض واستنشق  رأيت النبي : قال ( د اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين حديَّ عب)  

 . من كٍف واحدة ، فعل ذل  ثالثًا 
            

 ناوا قض الوضاااوء
  

 ما معنى نواقض الوضوء ؟ : مسألة 
 .  أي مفسداته  :الوضوء  ضنوا ق
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 ما هي نواقض الوضوء ؟  : مسألة 
 من بول أو غائط أو ريح ،( بل والُدبر القو) خرج من السبيلين  ما( 1)
وهو كناية عان قضااء     [ 6/ المائدة  ]( أ ْو َجآَء أ َحٌد ّمُنكوْم ّمَن اُلَغاَئِط  ):  لقوله تعالى  

 . الحاجة 
ال يقبال  :  قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

أبي هريرة  قال رجل من حضر موت ما الحدَّ يا   . توضأ اهلل صالة أحدكم إذا أحدَّ حتى ي
 ( ؟ قال ِفساء أو ضراط  رضي اهلل عنه 

 : النوم المستغرق الذي ال يبقى معه إدرا  ا دون النوم اليسير  (2
وكاء السواه  : قال  أن النبي ( وابن ماجه أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي ) 

   . العينان فمن نام فليتوضأ 
أن العينان توغلق على الُدبر أي ال يخرج منه شئ و : من أسماء الُدبر ، والمعنى { السوه } 

 . اإلنسان ال يشعر 
ُأمرنا أال ننزع ِخفافناا  : قال ( حديَّ صفوان بن عسال الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 ( إال من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم 
  ينقض الوضوء أما النوم اليسير فال : 
 كان أصحاب رسول اهلل : قال ( و الترمذي أبي داوود حديَّ أنس الثابت في  صحيحي ) 

 نينتظرون العشاء اآلخرة حتى تخفقو رؤوسهم ثم ُيصلون وال يتوضئو   . 
 .خفق برأسه إذا أخذته سنة  من النعاس فمال رأسه دون جسده: تخفق رؤوسهم 

 : قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل ]*[
النوم مظنةو الحدَّ ، فإذا نام بحيَّ لو أحدَّ لم يحس بنفسه فقد انتقض وضاوئه ، وإذا   

 . نام بحيَّ لو أحدَّ أحس به لم ينتقض وضوئه 
زوال العقل بسكٍر أو مرض ألن الذهول عند هذه األسباب يكاون أبلاغ مان الناوم ،     ( 3

 .  فينتقض الوضوء من باب أولى 
 : إذا كان بشهوة وعليه ُيحمل الحديَّ اآلتي مس الفرج من غير حائل ا ( 4
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من مس : قال  أن النبي ( حديَّ ُبسرة بنت صفوان الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
   . ذكره فليتوضأ 

وعليه ُيحمل الحديَّ اآلتي  أما إن كان المُس بغير شهوة ، فال ينتقض الوضوء ، : 
  نباي اهلل  قدمنا علاى   : قال ( ن األربعة حديَّ َطُلِق بن علي الثابت في  صحيح السن) 
 قالف بعد ما يتوضأ  ذكره  الرجل  جاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي اهلل ما ترى في  مسف

 . منه  عٌهْضأو َب منه  إال مضغة هل هو 
 :أكل لحم اإلبل ( 5
رجااًل   أن( بن َسُمرة الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

أأتوضأ من لحم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضاأ ، قاال      سأل النبي 
 . أتوضأ من لحم اإلبل ؟ قال نعم توضأ من لحم اإلبل 

                                                     . واألصُل في األمر الوجوب { نعم توضأ من لحم اإلبل }   قوله : الشاهد 
     

 ما يجب له الوضوء                     
 

  ما الذي يجب له الوضوء ؟ : مسألة 

َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا َإَذا قوْمتوْم َإَلى الّصاالِة فاُغِسالووُا   : )قال تعالى)لقوله تعالى : الصالة ( 1
كوْم َوأ ْرُجَلكوْم َإَلى اُلَكْعَبايِن َوَإن كوناتوْم ُجنوباًا    ُوُجوَهكوْم َوأ ْيِدَيكوْم َإَلى اُلَمَراِفِق َواْمَسُحوُا ِبُرُؤوِس

َلْم َفاّطّهُروُا َوَإن كونتوم ّمْرَضَى أ ْو َعَلَى َسَفٍر أ ْو َجآَء أ َحٌد ّمُنكوْم ّمَن اُلَغاَئِط أ ْو اَلَمْستوُم الّنَسآَء َف
ُجوِهكوْم َوأ ْيِديكوْم ّمُنُه َما ُيِريُد الّلُه َلَيْجَعل  َعَلاْيكوم  َتِجُدوُا َمآًء َفَتَيّمُموُا َصِعيدًا َطّيبًا َفاْمَسُحوُا ِبُو

  [6 /المائدة ( ]ّمْن َحَرٍج َوَلا ِكن ُيِريُد َلُيَطّهَركوْم َوَلُيِتّم ِنْعَمَتُه َعَلْيكوْم َلَعّلكوْم َتُشكوُروَن

 :     الطواف بالبيت ( 2
قال الطوافو حول البيت مثُل  النبي   أن( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح الترمذي ) 

 . الصالة إال أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخير 
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 ما ُيستحُب له الوضوء                         

 
 ما هي األشياء التي ُيستحُب لها الوضوء ؟: مسألة 
 األشياء التي ُيستحُب لها الوضوء ما يلي:    
 :اهلل تعالى ذكْر (  1
 أنه أتى النباي   ( و النسائي أبي داوود حديَّ المهاجر بن قنفد الثابت في  صحيحي )  

إني كرهتو أن أذكار  : وهو يبول فسلَّم عليه ، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال 
 .    اهلل عز وجل إال على طوهٍر ،  أو قال طهارة 

 :النوم ( 2
إذا أتيات  : قاال    أن النباي   ( الثابت في  الصحيحين   عنه البراء رضي اهللحديَّ ) 

اللهم إناي أسالمت   : على شق  األيمن ثم قل  عمضجع  فتوضأ وضوئ  للصالة ثم اضطج
نفسي إلي  وألجأت ظهري إلي  وفوضتو أمري إلي  ، رغبًة ورهبًة إلي  ، ال ملجأ وال منجا 

ت وبنبي  الذي أرسلت ، فإن مت مان ليلتا    من  إال إلي  ، اللهم ممنت بكتاب  الذي أنزل
 .  فأنت على الفطرة ، واجعلهن مخر ما تتكلُم به 

 إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الجماع ، : الجنب ( 3

إذا كان ُجنبًا فأراد أن يأكل  كان النبي : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 
 .  توضأ وضوءه للصالة أو ينام 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد : قال  أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم ) 
 . أن يعود فليتوضأ 

 :قبل الغسل ( 4
إذا اغتسل من الجنابة  كان رسول اهلل  : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

ظن أنه قد أروى بشرته غسل يده ثالثًا وتوضأ وضوئه للصالة ثم ُيخلل شعره بيده حتى إذا 
 . أفاد عليه الماء ثالَّ ثم غسل سائر جسده 

 : الوضوء لكل صالة ( 5
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فلما كان صالة عند كل  يتوضأ    قال كان النبي( حديَّ بريده الثابت في  صحيح مسلم ) 
ياا  :  فقال له عمار  ، صلى الصلوات بوضوء واحد توضأ ومسح على خوفيه و يوم الفتح

   .  فقال عمدا فعلته يا عمر تفعله، لت شيئا لم تكن فع رسول اهلل إن  
 :من حمل الميت ( 6
أن النبي ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  من َغسول  الميت فليغتسل ، ومن َحَمله فليتوضأ : قال . 

  
 مساائل هامة عن الوضوء

  
 الوضوء ؟ ما حكم النية في : مسألة 
 النية شرٌط في جميع العبادات من وضوء وغيره.  

 . ما يلزم من عدمه العدم ، وال يلزم من وجوده الوجود : والشرط شرعا 
 ( : دليل اشتراط النية )

اَلَة َوُيْؤتووُا َوَمآ ُأِمُرَوُا َإاّل َلَيْعُبُدوُا الّلَه ُمُخِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء َوُيِقيُموُا الّص) : قوله تعالى 
 (5 /البينة  )( الّزَكاَة َوَذَلَ  ِديُن الَقّيَمِة

اَل ُيؤ اِخذوكوُم الّلُه ِبالّلُغِو ِفَي أ ْيَماِنكوْم َوَلا ِكن ُيؤ اِخذوكوم ِبَما َعّقادّتُم  : )قال تعالى: )وقوله تعالى 
 (19 /المائدة  )(  األْيَماَن 

لكال  بالنيات وإنما األعمال  إنما : ) قال النبي  أن( حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين ) 
امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن كانات  

 ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
 ما هو تعريف النية ؟  : مسألة 

 . بًا إلى اهلل تعالى العزم على فعل العبادة تقر :النية شرعا 
تنبيه :  النية محلها القلب ال دخل للسان فيها ، فمن تلفظ بلسانه في النية فقد ابتدع
 . دين اهلل ، واستحدَّ في الدين بعد إكماله  في
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 هل يجوز التلفظ بالنية في الحج فأقول اللهم إني نويت الحج ؟ : مسألة 
الحج وغيره ، والتلفظ في الحج يكون بالتلبية  اتال يجوز التلفظ بالنية في جميع العباد ،

 .، والنية تسبق التلبية 
فهو ينوي في قلبه أواًل ثم ُيلبي فيقول لبي  بحٍج أو بعمرة أو لبي  بحج وعمرة ، والتلبياة  

 . ليست إخبارًا عن النية ، و التلبية تتضمن إجابة اهلل تعالى 
 ضاء الوضوء أكثر من بعض ؟ هل يجوز لإلنسان أن يغسل بعض أع: مسألة 

فالقاعدة أن الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة ، والغسلة الثانياة   :يجوز ذل  
والثالثة سنة ، فيجوز أن يغسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض ، وقد ثبت ذل  فاي  

 : السنة الثابتة الصحيحة 
ل عبد اهلل بان زياد عان    أنه سئ( حديَّ عمرو بن أبي الحسن الثابت في  الصحيحين ) 

أدخل يده في  ، ثم ًا من ماء، فكفأ على يديه، فغسلهما ثالث  ؟ فدعا بتوٍر  وضوء النبي 
فاي   ، ثم أدخال ياده    ًا بثالَّ غرفات من ماء واستنثر ثالث واستنشق  ، فمضمضاإلناء
ين مارتين،  يديه إلى المرفقين مرت ثم أدخل يده في اإلناء فغسل ، ًا، فغسل وجهه ثالثاإلناء
فأقبل بيده وأدبر بهما ثم أدخل يده في اإلناء فغسل رأسه، بفمسح   أدخل يده في اإلناء ثم 

 . رجليه 
 هل يجوز لإلنسان أن يغسل أعضاء الوضوء أكثر من ثالثة ؟ : مسألة 

  .ُيكره الزيادة على ثالَّ لكل عضو ، وأن من فعل ذل  فقد أساء و تعدًّى وظلم   
جاء أعرابي : قال ( و النسائي أبي داوود  بن عمرو الثابت في  صحيحي حديَّ عبد اهلل) 

هكذا الوضاوء فمان زاد   : يسأله عن الوضوء ؟ فأراه الوضوء ثالثًا ثم قال  إلى النبي 
 . على ذل  فقد أساء وتعدى وظلم 

 هل لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ؟ : مسألة 
أ ْو اَلَمْستوُم الّنَساآَء َفَلاْم َتِجاُدوُا َماآًء     :  )تعالى  بقوله اقال بعض العلماء بذل  ، واستدلو

 [ 6: اآلية -المائدة : سورة]َفَتَيّمُموُا َصِعيدًا َطّيبًا   
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السنة الثابتة الصحيحة صحيح أن لمس المرأة بشهوة ال ينقض الوضوء ، وقد ثبت في وال
ولم يتوضاأ ، ومعلاوم أن    قبًّل عائشة رضي اهلل عنها ثم انصرف إلى الصالة أن النبي 

  .الرجل ُيقبل زوجته بشهوة 
قبول  امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصالة ولم  أن النبي ( حديَّ عائشة السنن األربعة ) 

 . ما هي إال أنِت فضحكت : قال عروة فقلت لها . يتوضأ 
صود بااللمس  المق{ أو المستم } أما عن مية المائدة فقال فيها بن عباس رضي اهلل عنهما 

 ( . الجماع ) هنا 
رجٌل توضأ لصالة المغرب ، فلما أذن العشاء قام ليصلي فش  ،  أنتقض وضوءه : مسألة  

 أم ال ؟ 
وال ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا يبني على اليقين وهو أنه متوضأ ،. 
الرجل يجاُد    اهلل  لأنه شكا إلى رسو( حديَّ عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين ) 

 . ال ينفتل أو ال ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا : الشيء في الصالة قال 
    
 

 المساااح على الخوفاااين                       
     

 ما هو الخف ، وما الفرق بينه وبين الجورب ؟ : مسألة 
 ِخرق ونحوها ، األصل أن الخف يكون من جلد ، والجورب يكون من غير الجلد من ال

 ما هو الدليل على مشروعية المسح على الخوفين ؟ : مسألة 
فاي سافر    كنت ماع النباي   : قال ( حديَّ المغيرة بن شعبة الثابت في  الصحيحين ) 

 .   دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين : فأهويتو ألنزَع خوَفيِّه فقال 
يمساُح علاى    رأيتو النبي : قال ( حديَّ عمرو بن أمية الثابت في  صحيح البخاري ) 

 .عمامته َو خوفيوه 
  ما هي صفة المسح على الخفين ؟ : مسألة 

  .يكون المسح على ظاهر الخفين 
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لو كان الديُن بالرأي لكان أسفل الخِف : قال ( أبي داوود حديَّ علي  الثابت في  صحيح ) 
 .  خوفيه  يمسُح على ظاهر أولى بالمسح من أعاله ، وقد رأيت رسول اهلل 

 ؟  ما هي مدة المسح على الخوفين: مسألة  
ثالثة أيام وليالهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم  : مدة المسح على الخوفين. 
أتيت عائشة أسألها عن المساح   :قال ( حديَّ شريح بن هانئ الثابت في  صحيح مسلم ) 

فقال جعال   فسألناه النبي على الخفين فقالت علي  بابن أبي طالب  فإنه كان يسافر مع 
 .  ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رسول اهلل 

 ما هي شروط المسح على الخفين ؟ : مسألة 
 شروط المسح على الخفين: 
 :أن يلبس الخفين على وضوء  (1
فاي سافر    كنت ماع النباي   : قال ( حديَّ المغيرة بن شعبة الثابت في  الصحيحين ) 
 . دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما : ويت ألنزع خوفيه فقالفأه
 المسافر ويومًا وليلة للمقيم   نأن تكون في مدة المسح وهي ثالثة أيام بلياليه( 2
أتيت عائشة أسألها عن المسح  :قال ( حديَّ شريح بن هانئ الثابت في  صحيح مسلم )   

فقال جعل  فسألناه   النبي ب  فإنه كان يسافر مع على الخفين فقالت علي  بابن أبي طال
 .  ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رسول اهلل 

أن يكون الخف طاهر ا ألنه لو كان الخف غير طاهر ومسح اإلنسان علياه لتنجسات    ( 3
  .يزيد الطين بلة ، ألن المقصود الطهارة   يده ، وهو بذل

 في الخف أن يكون ساترًا غير مخرمًا ؟ هل يشترط : مسألة 
  :قال بعض أهل العلم  ]*[

عدم اشتراط ذل  ، ألن النصوص في المسح على الخفين ُمطلقة ، وما ورد مطلقًا  الصحيح
 يجب أن يظل مطلقًا وال ُيقيد إال بدليل وليس هنا  دليل ُيقيد اإلطالق  

رهم فقراء ، وال تخلاو اخفاافهم مان    ثم إن الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم  كان أكث ]*[
 ( على ذل  فدلَّ على أنه ال يشترط  خروق ، ولم ينبه النبي 

 المسح ؟  ةمتى تبدأ مد: مسألة 
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 َّابتداء المدة من المسح بعد الحد . 
 ؟  على الخفين ما الذي ُيبطل المسح :مسألة
 يبطل المسح بأحد هذه الثالثة : 
 مؤقت فال يجوز الزيادة على المدة المقررة  انقضاء المدة ا ألن المسح( 1
أتيت عائشة أسألها عن المساح   :قال ( حديَّ شريح بن هانئ الثابت في  صحيح مسلم ) 

فقال جعل  فسألناه   النبي على الخفين فقالت علي  بابن أبي طالب  فإنه كان يسافر مع 
 .  يمثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمق رسول اهلل 

 :الجنابة ( 2
ُأمرنا أال ننزع ِخفافناا  : قال ( حديَّ صفوان بن عسال الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 . إال من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم 
نزع الممسوح عليه من الرجلين ، ألنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخلهما طاهرتين ( 3
. 

 
 المااااسح على الجورباااين

                       
 والنعلين ؟  نهل يجوز المسح على الجوربي: مسألة 

 . السنة الثابتة الصحيحة والنعلين بنص  ننعم يجوز المسح على الجوربي
توضاأ   أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ المغيرة بن شعبة الثابت في  صحيحي ) 

 . ومسح على الجوربين والنعلين 
 
 
 لى العماااامةالمااااسح ع

 
 ما هي العمامة ؟ وما دليل المسح عليها ؟ : مسألة 

 . العمامة هي ما تحيط بالرأس ويشق نزعها 
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يمساح علاى    رأيت النبي : قال ( حديَّ عمرو بن أمية الثابت في  صحيح البخاري ) 
 . عمامته وخوفيه 

 هل يشترط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة ؟ : مسألة 
  :شيخ اإلسالم  قال ]*[

أن النص في العمامة على إطالقه لم يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة ، فمتى ُوجادت  
 . العمامة يجوز المسح عليها 

 لو كان الرأس ُملبدًا بالحناء ، أو بصمغ هل يجوز المسح عليه؟ : مسألة 
بت عنه أنه كان ث  يجوز المسح على الرأس الملبد بحناء أو صمغ أو غيره ، ألن النبي 

 .في إحرامه ملبدًا رأسه 
يا رسول اهلل ما باُل الناس حلوا بعمرة ولم : قالت ( حديَّ حفصة الثابت في  الصحيحين )

 .  إني لبدت رأسي وقلدتو هدي فال أحل حتى أنحر: تحلل أنت من عمرت  ، قال 
 

 الماااسح على الجبيااارة                         
                         

 
 ما هي الجبيرة ؟ وما هي شروط المسح عليها ؟ : مسألة  

 .. أعواد تووضع على الكسر ثم ُيْربطو عليها ليتالئم الكسر ، وبدلها اآلن الجبس : الجبيرة 
 أال تتجاوز قدر الحاجة ، : شروط الجبيرة 

 . الكسر وكل ما يقرب منه مما يحتاج إليه في الشد ( الحاجة ) 
 هل المسح على الجبيرة يكون في الحدَّ األصغر فقط أم في الحدثين ؟ :  مسألة
 يكون في الحدثين ألنها من باب الضرورة . 

 هل المسح على الجبيرة يتقيد بوقت معين مثل المسح على الخفين ؟ :مسألة 
سح ، ألنها للضرورة ، فيتقيد وقتها بقدر الضرورة ، فيم ال يتقيد بوقٍت معين مثل الخفين

 . إلى أن يحلَّ الجبيرة 
 هل يشترط في الجبيرة أن يلبسها على كمال طهارة مثل الخوف ؟ : مسألة 
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 . ال يشترط ذل  ألنها ضرورة بخالف الخف فإنه ُرخصة من عزيمة 
 هل يجوز المسح على القلنسوة ؟ : مسألة 

 . مثل الطاقية الصوف : القلنسوة 
اقية الصوف ، ألن األصل وجوب مسح الرأس ، ُعِدل  ال يجوز المسح على القلنسوة وال الط

عن األصل إلى العمامة لوجود النص بجواز المسح على العمامة ، أما القلنسوة والطاقياة  
 ( فليس فيها دليل فنبقى على األصل 

     
 باااااب الغسااال                               

                                 
 ما هي موجبات الغسل ؟ : مسألة 
 موجبات الغسل ما يلي: 
 . المني في اليقظة أو النوم  خروج( 1)

 [6/  المائدة ( ]  َوَإن كونتوْم ُجنوبًا َفاّطّهُروُا  : )  لقوله تعالى 
أن أم سليم قالت يا رسول اهلل إن اهلل ال يستحي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  الصحيحين ) 

فغططات أم سالمة   . إذا رأت الماء : لمرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال من الحق ، فهل على ا
تربت يمين  ، فابم يشابهها   . تعني وجهها ، وقالت يا رسول اهلل وتحتلم المرأة ؟ قال نعم 

 . ولُدها 
عن المذي  سألتو النبي : قال ( والترمذي أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي ) 

 . المني الغسل في المذي الوضوء وفي : فقال 
أن : يشترط في الغسل من خروج المني الذي يخرج من اإلنسان حالاة اليقظاة   { تنبيه } 

 . يكون المني دفقًا بلذة وهو الذي يوجب تحلل البدن وفتوره 
 : أن لهذا الماء ثالَّ عالمات  : ولذا قال أهل العلم  ]*[
 دفقًا بلذة  يخرج( 1)
 الجسم بعد خروجه  فتور( 2)

 . إن كان يابسًا كرائحة البيض ، وإن كان طريًا كرائحة العجين واللقاح ائحتهر( 3)
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تنبيه :   ، أما إن خرج المني حالة اليقظة على غير هذه الصفة ، فليس فيه غسال
 . كمن خرج منه المني لبرد ونحوه 

 فيه الغسل فال يشترط أن يكون المني دفقًا في شهوة  :خروج المني حال النوم . 
أن أم سليم قالت يا رسول اهلل إن اهلل ال يستحي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  الصحيحين )  

فغططات أم سالمة   . إذا رأت الماء : من الحق ، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال 
تربت يمين  ، فابم يشابهها   . تعني وجهها ، وقالت يا رسول اهلل وتحتلم المرأة ؟ قال نعم 

 . ولُدها 
 ُسئل رساول اهلل  : قالت ( و الترمذي أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )  

يغتسل ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولام  : عن الرجل يجد البلل وال يذكر احتالما ؟ قال 
 . الغسل عليه : يجد بلاًل ؟ قال 

 . هذا هو الذي يوجب الغسل : أي تغييب الحشفة في الفرج :  الجماع( 2)
إذا جلاس  : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ  )

 . بين شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 
 . أي بلغ منه الجهد حال المعالجة واإلدخال { جهدها } 
إذا جلس بين شعبها  األربع : قال  أن النبي (  حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . الختاُن الختاَن فقد وجب الغسل  ومس
تنبيه :   ال يحصل التقاء ختان الرجل بختان المرأة إال بتغيب حشفة الرجل في فارج

، وعلى هذا فُيحمل مس الختان على أناه ماس   . المرأة ، ألن ختان الرجل فوق الحشفة 
  .وتغييب للحشفة 

إذا التقاى  : قاال   أن النباي  ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
 . الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 

 :  اإلسالم ( 3
  أتياتو النباي   : قال ( والترمذي أبي داوود  يحديَّ قيس بن عاصم الثابت في  صحيح)

 . فأمرني أن أغتسل بماٍء وسدر 
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صل في األمار  أن يغتسل و األ   أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي : وجه الداللة 
 . الوجوب 

 : الموت لغير الشهيد ( 4)
 فوقصاته ناقتاه    كان مع النبي  أن رجال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 

 وال تمساوه بطياب    اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه  النبي وهو محرم فمات فقال 
  .  وال تخمروا رأسه  فإنه يبعَّ يوم القيامة ملبيا

 . األصُل في األمر الوجوب : اغسلوه بماٍء وسدر   :اللة وجه الد
 قال كان النبي ( حديَّ جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح البخاري )

يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرمن فإذا أشير له 
د على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دماائهم  إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهي

 .  ولم يغسلوا ولم يصل عليهم

 : الحيض والنفاس ( 5
يا رسول اهلل  :قالت ( حديَّ فاطمة بنت أبي جيش الثابت في  الصحيحين : ) دليل الحيض 
بلت فإذا أق ، إنما ذل  عرق وليس بالحيضة القالصالة  فال أطهر أفأدُع ستحاُضاوإني امرأةُ 

 .  فاغسلي عن  الدم وصلي فإذا ذهبت قدرها الحيضة فدعي الصالة 
 . األصل في األمر الوجوب ،[  فاغسلي عن  الدم وصلي]  :  {الشاهد } 

 دخل علاىو رساول اهلل   : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) : دليل النفاس 
. نعم ت للعل  نوفْسِت ، ق: قال . ا العام وأنا أبكي ، فقال مال  ، قلت لوددتو أني لم أحُج هذ

فإن ذل  شيٌء كتبه اهلل على بنات مدم فافعلي ما يفعل الحااج غيار أن ال تطاوفي    : قال 
 . بالبيت حتى تطهري 

 :على وجوب الغسل من النفاس ، واإلجماع ُحجة ، للحديَّ اآلتي ( وقد أجمع العلماء ) 
إن : ) قاال   أن النبي ( صحيح الترمذي في  الثابت ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 (اهلل ال يجمع أمتي ، أو أمة محمد على ضاللة ، ويد اهلل مع الجماعة 
هو الدم الخارج بسبب الوالدة ولكنه ال ُيسمى نفاسًا إال إذا كان معه طلق  :تعريف النفاس  

 . ، وكان بعد الوالدة أو معها أو قبلها بيومين بعالمة  الطلق 
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فهذا ليس بشئ ، لها أن تصلي وتصوم  ا الذي يكون في مخر الحمل بدون طلقأم .  
 

 أركااااان الغسااال 
 

 اذكر أركان الغسل ؟ : مسألة 
 : النية ( 1
لكال  بالنيات وإنما األعمال  إنما : قال  أن النبي ( حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين ) 

سوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن كانات  امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ور
 .   فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 

 [6/  المائدة ( ]  َوَإن كونتوْم ُجنوبًا َفاّطّهُروُا  : )  لقوله تعالى : تعميم البدن ( 2
 . هر فالمقصود التطهير ، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة ثبت أنه قد اطَّ 

                        
 األغساااال المستحبااااة  

 
 اذكر األغسال المستحبة مع الدليل ؟  : مسألة 

 : غسل الجمعة ( 1

إذا جااء  : قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 .أحدكم الجمعة فليغتسل 

أن عمر بن الخطاب  بينما هو ( في  الصحيحين الثابت ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عليه رجٌل من المهاجرين األولين من أصحاب النبي 

أيةو ساعٍة هذه ؟ قال إني شوغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعتو التأذين فلام  : فناداه عمر 
 .يأمر بالغسل  رسول اهلل والوضوء أيضًا وقد علمت أن : فقال . أزد أن توضأت 

غوسل الجمعة واجٌب علاى  : قال  أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )  
 . كل محتلم وأن يستنو وأن يمسو طيبًا إن وجد 
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حاق اهلل  : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 . سبعة أياٍم يومًا يغسُل فيه رأسه وجسده على كل مسلم أن يغتسل في كل 

من توضاأ  :  قال أن النبي ( حديَّ سُمرة بن جندب الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
 . يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 

تنبيه :   في حديَّ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ظاهره وجوب غسل الجمعاة
الجمعة فبها  من توضأ             يوم)  وب إلى الندب هو حديَّ و الذي أخرجه من الوج

 . ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 
سأل : الغسل للعيدين ويوم عرفة ، لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال ( 2

ال ، الغسل الذي هو غسال  : اغتسل كل يوٍم إن شئت ، فقال : رجال عليًا عن الغسل ؟ قال 
 . يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر: ال ؟ ق
 : االغتسال عند كل جماع ( 3

طاف ذات ليلٍة على نساائه   أن النبي (  حديَّ أبي رافع الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
واحدًا ؟ قاال هاذا أذكاى     هفقلت يا رسول اهلل أال تجعل: قال . يغتسل عند هذه وعند هذه 

 . وأطيب وأطهر 
 : غتسال المستحاضة لكل صالة ا( 4
إن أم حبيبة استحيضت فاي عهاد   : قالت ( أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيح ) 

 . فأمرها بالغسل لكل صالة  رسول اهلل 
أن امرأة مستحاضة على عهاد  ( والنسائي أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي ) 

فُأمرت أن تؤخر الظهر وتعجِّل العصر وتغتسل لهما قيل لها أنه ِعرٌق َعاِند ،  رسول اهلل 
غساًل واحدًا ، وتؤخر المغرب وتعجِّل العشاء و تغتسل لهما غساًل واحدًا وتغتسال لصاالة   

 . الصبح غساًل واحدًا 
 : االغتسال بعد اإلغماء ( 5
 ؟ اسأصلى النا  :  فقال اهلل  رسول ل قوَث : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

ففعلناا   : قالات   قال ضعوا لي ماء في المخضاب ف ، قلنا ال وهم ينتظرون  يا رسول اهلل
قلنا ال وهم ينتظرون  ياا   ؟أصلى الناس :فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال
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ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم . فقال ضعوا لي ماء في المخضب .رسول اهلل
فذكرت إرساله إلى أباي    ...قلنا ال وهم ينتظرون  يا رسول اهللف ؟ لى الناسأفاق فقال أص

 . تمام الحديَّ .. بكر 
 : االغتسال من تغسيل الميت ( 6
أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  قال من غسول الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ . 
 : الغتسال من دفن المشر  ا( 0
إنو أبا طالاٍب ماات   : فقال  أنه أتى النبي ( أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيح ) 

 . اغتسل : ، فلما واريته رجعت إليه فقال لي { اذهب فواره } : فقال 
 : الغسل لإلحرام بالحج أو العمرة ( 1
تجارد إلهاللاه    رأى النباي  أناه  ( حديَّ زيد بن ثابت الثابت في  صحيح الترمذي ) 

 . واغتسل 
 : االغتسال لدخول مكة ( 9
أنه كان ال يقدم مكة إال باات  ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . أنه فعله  بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي 
                            

 صاااافة الغسااال                 
 

 ما هي صفة الغسل ؟ : مسألة 
 : للغسل صفتان 

 ( تشتمل على الواجب و المسنون : ) كمال  صفةو( 1)
 (  تشتمل على الواجب فقط ) إجزاء  صفةو( 2)

 : صفة الكمال : أوال 
  :النية [ 1]  

 والنية هي العزُم على فعل الشئ تقربًا إلى اهلل تعالى ،
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لكل بالنيات وإنما األعمال  إنما : قال  أن النبي ( ر الثابت في  الصحيحين حديَّ عم)    
امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن كانات  

 .  فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
  :غسل يده ثالثًا [ 2]
غوْساًل ، َفَسَتْرتوُه ِبَثاْوٍب   َوَضْعتو َللنَِّبىِّ    َقاَلُت  (  في  الصحيحين حديَّ ميمونة  الثابت)
فضارب بياده    َفَغَسل  َفْرَجُه ،يساره ، ثومو َصبو ِبَيِميِنِه َعَلى ثالثًا َصبو َعَلى َيَدْيِه َفَغَسَلُهَماَف، 

َق ، َوَغَسل  َوْجَهُه َوِذ َراَعْيِه ، ثوامو َصابو   َفَمَسَحَها ، ثومو َغَسَلَها َفَمْضَمَض ، َواْسَتُنَش األرض
ُنَطَلَق َعَلى َرْأِسِه ، َوأ َفاَض َعَلى َجَسِدِه، ثومو َتَنحوى َفَغَسل  َقَدَمْيِه ، َفَناَوُلتوُه َثْوبًا َفَلْم َيْأخوُذُه ، َفاا 

 .ه َوْهَو َيُنفوُض َيَدْي
ليد إذا ُأطلقت قوصد بها الكفان ، بادليل قولاه   الكفان ، ألن ا: المقصود باليد هنا { تنبيه } 

َوالّساِرقو َوالّساِرَقةو َفاُقَطُعَوُا أ ْيِدَيُهَما َجَزمًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ّمَن الّلِه َوالّلاُه َعِزياٌز   ) : تعالى 
 [ 31 /المائدة ( ] َحِكيٌم

 . والذي ُيقطع من السارق الكف 
 : يتوضأ وضوءًا كاماًل [ 3]
َإَذا اُغَتَسل  ِمَن اُلَجَناَباِة   َقاَلُت َكاَن َرُسوُل اللَِّه  (  َّ عائشة الثابت في  الصحيحين حدي) 

َقاْد   هْ َحتَّى َإَذا َظانو أ نا   ثومو ُيَخلُِّل َشَعَرُه ِبَيِدِه ،، َوَتَوضوأ  ُوُضوَءُه َللصواَلِة  ثالثًا  َغَسل  َيَدْيِه
 . َلْيِه اُلَماَء َثاَلََّ َمرواٍت ، ثومو َغَسل  َساَئَر َجَسِدِهَبَشَرَتُه ، أ َفاَض َع أ ْرَوى

 : يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثالثًا [ 4]
َإَذا اُغَتَسل  ِمَن اُلَجَناَبِة  َقاَلُت َكاَن َرُسوُل اللَِّه  (  حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )  

َقاْد   هْ َحتَّى َإَذا َظانو أ نا   ثومو ُيَخلُِّل َشَعَرُه ِبَيِدِه ،، َوَتَوضوأ  ُوُضوَءُه َللصواَلِة  ثالثًا  ْيِهَغَسل  َيَد
 . َبَشَرَتُه ، أ َفاَض َعَلْيِه اُلَماَء َثاَلََّ َمرواٍت ، ثومو َغَسل  َساَئَر َجَسِدِه أ ْرَوى

 : يعم بدنه بالماء [ 5]
َإَذا اُغَتَسل  ِمَن اُلَجَناَبِة  َقاَلُت َكاَن َرُسوُل اللَِّه  (  ت في  الصحيحين حديَّ عائشة الثاب)  

َقاْد   هْ َحتَّى َإَذا َظانو أ نا   ثومو ُيَخلُِّل َشَعَرُه ِبَيِدِه ،، َوَتَوضوأ  ُوُضوَءُه َللصواَلِة  ثالثًا  َغَسل  َيَدْيِه
 . َء َثاَلََّ َمرواٍت ، ثومو َغَسل  َساَئَر َجَسِدِهَبَشَرَتُه ، أ َفاَض َعَلْيِه اُلَما أ ْرَوى
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 . يدل  البدن ليتيقن من وصول الماء إلى جميع البدن ألن المقصود تعميم الماء  [6]
 : التيمن [ 0]
يعجبه التيمن في تنعلاه   كان رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 . وترجله وطهوره وفي شأنه كله 
 : يغسل قدميه في مكان مخر [ 1]
غوْساًل ، َفَسَتْرتوُه ِبَثاْوٍب   َوَضْعتو َللنَِّبىِّ    َقاَلُت  (  حديَّ ميمونة  الثابت في  الصحيحين)
فضارب بياده   َفَغَسل  َفْرَجُه ،يساره ، ثومو َصبو ِبَيِميِنِه َعَلى ثالثًا َصبو َعَلى َيَدْيِه َفَغَسَلُهَماَف، 

َحَها ، ثومو َغَسَلَها َفَمْضَمَض ، َواْسَتُنَشَق ، َوَغَسل  َوْجَهُه َوِذَراَعْيِه ، ثوامو َصابو   َفَمَس األرض
ُنَطَلَق َعَلى َرْأِسِه ، َوأ َفاَض َعَلى َجَسِدِه، ثومو َتَنحوى َفَغَسل  َقَدَمْيِه ، َفَناَوُلتوُه َثْوبًا َفَلْم َيْأخوُذُه ، َفاا 

 .ه َوْهَو َيُنفوُض َيَدْي
تنبيه :     غسل القدمين في موضع مخر يشرع عند الحاجة إليه فقط كماا لاو كاان

يغتسل في مكان فيه طين ، أما إذا اغتسل في حمام مثل اليوم فال يشترط أن يغسل قدمياه  
 . في مكان مخر 

            
 

 صفاة الغسال المجاازئ: ثانيًا 
 

 : النية [ 1]
 بالنيات وإنما األعمال  إنما : .قال  أن النبي ( يحين حديَّ عمر الثابت في  الصح)   
ولكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن   

 .  فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
 : يعم بدنه بالغسل مرة [ 2]

 [ 6/ المائدة( ] َوَإن كونتوْم ُجنوبًا َفاّطّهُروا :)  عالى ألن المقصود التطهير لقوله ت
 . ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة ثبت أنه قد اطَّهر 

 ما معنى اإلجزاء ؟ : مسألة 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      50 

 . سقوط الطلب بالفعل : اإلجزاء 
 هل يصح الغسل بغير مضمضة واستنشاق ؟ : مسألة 
{ فااطَّهروا  } ستنشاق ، ألن قوله تعالى أنه ال يصح الغسل إال بالمضمضة واال : الصحيح

 . يشمل البدن كله ، الذي منه غسل الوجه ، والفم واألنف من الوجه الذي يجب غسله 
 ما الذي يكفي من الماء للغسل ؟ : مسألة 

كان يغتسل بالصاع إلى خمساة أماداد     أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين ) 
 . ويتوضأ بالُمد 

 ماذا لو نوى اإلنسان بغوسله الحدثين األصغر و األكبر ؟ : مسألة 
بالنياات  األعماال   إنماا  : قال  أن النبي ( حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين ل)  ُيجزئ
لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورساوله،  وإنما 

 .  فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
لو نوى اإلنسان بغسله رفع الحدَّ األكبر فقط ، هل يرفع الحدَّ األصغر أيضًا أم : مسالة 
 ال ؟ 

ماع أناه   (  َوَإن كونتوْم ُجنوباًا َفااّطّهُرواُ   : )أنه يرفع الحدثان ، ألن اهلل تعالى قال  الصحيح
فإذا تطهر اإلنسان بنية الحادَّ األكبار   ( الّصالِة َإَذا قوْمتوْم َإَلى   : )قال تعالى)سبحانه قال 

 . ارتفع الحدَّ األصغر أيضًا ألن اهلل تعالى لم يوجب علينا إال الطوهر 
 ما الذي ُيسن للجنب إذا أراد أن يعاود الجماع ؟ : مسألة 
 أن يتوضأ ُيسن للجنب إذا أراد أن يعاود الجماع . 
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد : قال  أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . أن يعود فليتوضأ 
 هل يجب على المرأة نقض شعرها عند غسلها من الجنابة ؟ : مسألة 

  .ال يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسلها من الجنابة 
 يا رساول اهلل : أن امرأة من المسلمين قالت ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . إنما يكفيِ  أن تحفني عليه ثالثًا : إني امرأة أشدل ُضفَر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال 
 . كان  يٍءمن الحفن وهو ملء الكفين من أي ش: تحفني 
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 هل تنقض المرأة شعرها عند غسلها من المحيض ؟ : مسألة 
ل المحايض  عن غس أن أسماء سألت النبي  ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 

فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهار بهاا   
فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان اهلل تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلا   

 .  متتبعين أثر الد
أكد على الحائض في التدلي  الشديد و التطهير ما لام يؤكاده    أن النبي  (وجه الداللة ) 

 في غسلها من الجنابة ، 
نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته إال أنه ُعِفي عنه لوقاوع المشاقة   : واألصل 

 . في الشهر الشديدة في نقضه لتكرار الغسل من الجنابة ، بخالف غسل الحيض فإنه مرة 
 هل يجوز للرجل أن يغتسل بحضرة أحد ؟ : مسألة 

 . يمينه  تيجوز أن يغتسل بحضرة امرأته فقط ، أو ما ملك
من إناٍء واحاد،   كنت أغتسل أنا والنبي : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 .   ونحن جنبان 
أماا  . لى عورة امرأته وعكسه بهذا الحديَّ على جواز نظر الرجل إ واستدل الداودي ]*[

 . غير زوجته فال يجوز 
ال ينظر الرجل إلى عاورة الرجال وال   : قال ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )

المرأة ، وال ُيفضي الرجُل إلى الرجل في الثوب الواحد وال تفضي المارأة   ةالمرأة إلى عور
 . إلى المرأة في الثوب الواحد 

:   قاال   أن النبي ( والترمذي أبي داوود ن حيده الثابت في  صحيحي حديَّ  معاوية ب) 
  ؟ إذا كان القوم بعضهم في بعض   : احفظ عورت  إال من زوجت  أو ما ملكت يمين  قيل 

اهلل   : قال   ؟ إذا كان أحدنا خاليا   : إن استطعت أن ال يرينها أحد فال يرينها قيل   : قال 
 . الناس أحق أن يستحيا منه من 

 هل يجوز االغتسال عاريًا في الخلوة ؟ : مسألة 
 . يجوز االغتسال عاريًا في الخلوة
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كانت بنو :  قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه   حديَّ) 
إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض و كان موسى عليه السالم يغتسال وحاده   

اهلل ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إال أنه مدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوباه  و   : فقالوا 
ثوبي يا حجر ثوبي يا حجار    : على حجر ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في أثره يقول 

و اهلل ما بموسى من بأس و أخذ ثوبه فطفق   : حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا 
  .  بالحجر ضربا

 الخصية نفخة في  :مدر . 
بينا أيوب  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

يغتسل عريانا خر عليه رجُل  جراد من ذهب فجعل يحثي  في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم 
 . أكن أغنيت  عما ترى قال بلى يا رب  ولكن ال غنى لي عن بركت  

 جنب إذا أراد أن يأكل أو ينام ؟ ما الذي ُيسن لل: مسألة 
 يتوضأ ُيسن للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن . 
كان إذا أراد أن ينام و هو    كان النبي : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

  . جنب غسل َفْرَجٌه و توضأ للصالة 
قد أحدنا وهو جنب قال أير   أنه سئل رسول اهلل ( حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين ) 

 . نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب 
إذا كان ُجنبًا فأراد أن يأكال   كان النبي : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم )

 . أو ينام توضأ وضوءه للصالة 
 كيف ُينظف المني من ثوب الرجل ؟ : مسألة 
 ُينظف المني من ثوب الرجل كاآلتي: 
 . طريًا ُينظف بغسله إن كان [ 1]
 كنت أغسُل الجنابة من ثوب رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 . فيخرج إلى الصالة وإن بقع الماء لفي ثوبه 
 : وإن كان جافًا ينظف الثوب بفركه ، وعليه ُيحمل الحديَّ اآلتي [ 2]
يتني وما أزيُد أن أفركه مان ثاوب   لقد رأ: قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
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 . رسول اهلل 
 ما الفرق بين ماء الرجل وماءالمرأة ؟ : مسألة 

 . ماُء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر 
ماُء الرجل غليظ أبيض ، وماء : قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 

 .  المرأة رقيٌق أصفر ، فأيهما سبق كان الشبه
 

 باااااب التيمااام                         
                       

 ما هو التيمم؟ : مسألة 
 .القصد :التَّيملم لغًة
 .تعالى بقصد الصوعيد الطَّيب؛ لمْسِح الوجه واليدين به هللالتَّعبلد  :وشرعا

هلل عنهما جابر ابن عبد اهلل رضي ا لحديَّ)وهو من خصائص هذه األموة َلَما 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من :" قال  ن النَّبيِّ أ( الثابت في  الصحيحين 

نصرت بالرعب مسيرة شهر و جعلت لي األرض مسجدا و   : األنبياء قبلي 
طهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل و أحلت لي الغنائم و لم تحل 

عَّ إلى قومه خاصة و بعثت إلى ألحد قبلي و أعطيت الشفاعة و كان النبي يب
   . الناس عامة 

 هل التيمم طهارة أصلية ؟ : مسألة 
ليس التيمم طهارة أصلية ، إنما هو بدل عن فقد الماء . 

 ة التيمم ؟ ياذكر دليل مشروع: مسألة 
َغاَئِط أ ْو َوَإن كونتوم ّمْرَضَى أ ْو َعَلَى َسَفٍر أ ْو َجآَء أ َحٌد ّمُنكوْم ّمَن اُل: ) قال تعالى 

اَلَمْستوُم الّنَسآَء َفَلْم َتِجُدوُا َمآًء َفَتَيّمُموُا َصِعيدًا َطّيبًا َفاْمَسُحوُا ِبُوُجوِهكوْم َوأ ْيِديكوْم 
 [  6/ المائدة  ]ّمُنُه 

قال إن الصاعيد   أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيحي ) 
يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فلُيِمسوه بشارته فاإن    الطيب طهور المسلم وإن لم
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 . ذل  خير
 ما هي المواضع التي يتيمم عنها إذا لم يجد اإلنسان الماء ؟ : مسألة 
يتيمم عن الحدثين األصغر و األكبر:  

ثم قال ( ّمُموُا َفَلْم َتِجُدوُا َمآًء َفَتَي:) ألن اهلل تعالى في سورة المائدة بعد أن ذكر الحدثين قال 
ْم َما ُيِريُد الّلُه َلَيْجَعل  َعَلْيكوم ّمْن َحَرٍج َوَلا ِكن ُيِريُد َلُيَطّهَركوْم َوَلُياِتّم ِنْعَمَتاُه َعَلاْيكوْم َلَعّلكوا    ) 

 [ 6/ المائدة  ( ] َتُشكوُروَن
 .  الطهارة بالماء من الحدثين ، وبالتيمم عند فقدان الماء من الحدثين نفدل على أ

رأى رجال معتزال لم  أن رسول اهلل ( حديَّ عمران بن حصين الثابت في  الصحيحين ) 
يصل في القوم فقال يا فالن ما منع  أن تصلي في القوم فقال يا رسول اهلل أصابتني جنابة 

 . وال ماء قال علي  بالصعيد فإنه يكفي 
                        
 لمبيحة للتيمماألسباب ا                        

 
 ما هي األسباب المبيحة للتيمم ؟ : مسألة 
 األسباب المبيحة للتيمم : 
 [ 6/ المائدة  ] {َفَلْم َتِجُدوُا َمآًء َفَتَيّمُموُا } لقوله تعالى ) فقد الماء ( 1
رأى رجال معتزال لام   أن رسول اهلل ( حديَّ عمران بن حصين الثابت في  الصحيحين ) 

فقال يا فالن ما منع  أن تصلي في القوم فقال يا رسول اهلل أصابتني جنابة يصل في القوم 
 . وال ماء قال علي  بالصعيد فإنه يكفي  

 : خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم ( 2
خرجناا  : قال ( أبي داوود الثابت في  صحيح جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

شجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجادون  في سفر فأصاب رجال منا حجر ف
لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد ل  رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فماات فلماا   

أخبر بذل  فقال قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي  قدمنا على النبي 
 .   السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم
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 : لبرد شدة ا( 3
احتلمت في ليلة باردة في  : قال ( أبي داوود حديَّ عمرو بن العاص الثابت في  صحيح ) 

غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهل  فتيممت ثم صاليت بأصاحابي الصابح    
فقال يا عمرو صليت بأصحاب  وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني مان   فذكروا ذل  للنبي 

فضاح    ( وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما : عت اهلل يقول االغتسال وقلت إني سم
 .  ولم يقل شيئا  رسول اهلل 

 إن ُوجَد الماء ولكن بثمن يزيد عن ثمنه كثيرًا ، هل يجب شراؤه ليتوضأ ؟ : مسألة 
َفااّتقووُا  )إن كان يستطيع شراؤه يجب شراؤه ليتوضأ ، وإذا لم يستطع يتيمم ، لقوله تعالى 

 [  16/ التغابن (  ]  لّلَه َما اْسَتَطْعتوْم ا
                         
 صافة التيامم                        

 
 ما هي صفة التيمم ؟ : مسألة 

أنه قال  لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا ( حديَّ عمار بن ياسر الثابت في  الصحيحين ) 
فقاال   ما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذل  للنباي  في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأ

بكفيه األرض ونفخ فيهما ثم مساح بهماا    إنما كان يكفي  هكذا فضرب النبي   النبي 
 .  وجهه وكفيه 
بكفيه األرض ونفخ فيهما ثم مسح  إنما كان يكفي  هكذا فضرب النبي  ] الشاهد قوله 

 [   بهما وجهه وكفيه 
 

                      
 التيمام  ضنوا قا                      

 
 مسألة ما هي نواقض التيمم ؟  

 : نواقض التيمم 
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 . الوضوء نواقض للتيمم ، ألن البدل له حكم المبدل عنه  نواقض( 1)
 . الماء لمن فقده ، والقدرة على استعمال الماء لمن عجز عن استعماله  وجود( 2)

                  
 مممسائل التي 
 

 هل يجوز التيمم بالجدار ؟ : مسألة 
 :   السنة الثابتة الصحيحة يجوز التيمم بالجدار بنص 

من نحو بئر جمال فلقياه    أقبل النبي : قال ( حديَّ أبي جهم الثابت في  الصحيحين ) 
حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثام رد   رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 

                      .  عليه السالم
 ما حدل طلب الماء ،الذي ُيَعدل بعده فاقدًا للماء ؟ :  مسألة 
 أن يطلبه في َرْحِله وقوْربه بحيَّ ال يشق عليه وال يفوته وقت الصالة  :حُد طلب الماء . 

 إذا صلى الرجل متيممًا ثم وجد الماء ، هل يعيد الصالة ؟ : مسألة 
خرج  :قال ( والنسائي أبي داوود يَّ أبي سعيد الثابت في  صحيحي حد: ) ال يعيد الصالة 

رجالن في سفر فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء 
فذكرا ذل  له  في الوقت فأعاد أحدهما الصالة والوضوء ولم يعد اآلخر ثم أتيا رسول اهلل 

 .  ت  صالت  وقال للذي توضأ وأعاد ل  األجر مرتينفقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأ
لو قال قائل إنني سوف ُأعيد الصالة و الوضوء حتى يكتب لي األجر مرتين بداللة : مسألة 

 الحديَّ السابق ، فما الجواب ؟ 
ال يجوز ذل  ، وإن فعل ذل  كان مبتدعًا ، ألن الذي أعاد لم يعلم السانة فهاو مجتهاد ،    

 . رتين ، أجر العمل األول والعمل الثاني فُأعِطَي األجر م
 . أما بعد العلم بالسنة فال يجوز ذل  ، وال مجال فيه لالجتهاد 

 هل يكفي في التيمم ضربًة واحدة للوجه والكفين ؟ : مسألة 
 نعم يكفي ذل  ، 

عن التيمم فاأمرني ضاربًة    سألتو النبي ( أبي داوود حديَّ عموار الثابت في  صحيح ) 
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 .    للوجه والكفين  واحدًة
                      

 باااب الحيااض                             
 

 ما هو الحيض لغة وشرعا ؟ : مسألة 
 السيالن ،ُيقال حاض الوادي أي سال  :الحيض لغًة 

 . دٌم يسيل ُيصيب المرأة في أياٍم معدودة إذا بلغت ، وهو عالمة البلوغ  :الحيض شرعا 
 ما الحكمة من الحيض ؟ :  مسألة
 كتب اهلل تعالى الحيض على بنات مدم لحكمٍة بالغٍة قضاها يستوجُب  :الحكمة من الحيض

 . الحمد على اقتضاها 
أن الحيض هذا يكون غذاء الولد إذا حملت المرأة ، ألن الحامل غالبًا ال : وهذه الحكمة هي 

السرة ، يصل إلى الجنين ويتفرق في  تحيض ، فيكون هذا الدم هو غذاء الجنين عن طريق
 . العروق ألن الجنين لو كان يتغذى على غذاء الحتاج إلى إخراج 

 هل هنا  حدٌّ ألقل الحيض وأكثره ؟ : مسألة 
أنه ال حدو ألقل الحيض وال ألكثره ، ألن اهلل تعالى عرف الحيض بوصفه أناه   : الصحيح

 أذى وعلق انتهائه على اليأس منه ، 
حصل الحيض الذي هو أذى والذي وصف في السنة أنه أسود ُيعرف ، فهو الحيض ، فمتى 

 . ومتى حصل اليأس منه فقد ذهب الحيض 
أنهاا كانات    ( والنساائي  أبي داوود حديَّ فاطمة بنت أبي حبيش الثابت في  صحيحي ) 

فامساكي عان    ، أسود يعرف فإنه  الحيضإذا كان دم     رسول اهللتستحاض فقال لها 
 .  الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي  فإنما هو عرق

 ؟ما هو أغلب الحيض ؟ أغلُب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام : مسألة 
تحيضاي   قال لها   أن النبي (  أبي داوود حديَّ حمنة بنت جحش الثابت في  صحيح ) 

ثالثاا   أو  أربعاا وعشارين ليلاة    وصلي  في علم اهلل ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي
 .   ئذل  يجز وعشرين ليلة  وأيامها  فإنو
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 ما الذي يحرم بالحيض ؟ : مسألة 
 : والصالة  الصوم( 1)
في أضحى أو فطر    خرج رسول اهلل :  قال (  حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )

ن وبم يا يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار،  فقل:  فمرو على النساء فقال 
رسول اهلل قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتو من ناقصات عقٍل ودين أذهاب للابو   

وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهلل ؟  قال أليس شهادةو : الرجل الحازم من إحداكن قلن 
ألايس إذا  . قال فذل  نقصاان مان عقلهاا    . المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟  قلن بلى 

 . قال فذل  من نقصان دينها . تصلِّ ولم تصم ؟  قلن بلى حاضت لم 
 : في الفرج  الوطء( 2)

َوَيْسأ لووَنَ  َعِن اُلَمِحيِض قوْل ُهاَو أ ًذى َفااْعَتِزلووُا الّنَساآَء ِفاي     : )قال تعالى: لقوله تعالى 
 [ 222/ البقرة ( ] اُلَمِحيِض َواَل َتُقَرُبوُهّن َحّتَى َيُطُهْرَن

اليهود كانوا إذا حاضت المرأة  لام يؤاكلوهاا   أن ( الثابت في  صحيح مسلم  حديَّ أنس) 
)  فاأنزل اهلل تعاالى    النباي    فسأل أصاحاب النباي    ،  ولم يجامعوهن في البيوت

 َوَيْسأ لووَنَ  َعِن اُلَمِحيِض قوْل ُهَو أ ًذى َفاْعَتِزلووُا الّنَسآَء ِفي اُلَمِحايِض َواَل َتُقَرُباوُهّن َحّتاىَ   
 [  إال الَوطء: أي. ] اصنعوا كل شيء إال النكاح  فقال رسول اهلل   (َيُطُهْرَن

أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  في دبرها فقاد   ةمن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضًا أو أتى امرأ: قال

 . على محمٍد برئ مما ُأنزل 
  

 هل يجب على الحائض قضاء الصالة والصوم               
 

 هل يجب على الحائض قضاء الصالة والصوم ؟: مسألة 
 يجب على الحائض قضاء الصوم فقط دون الصالة . 
فكناا    كنا نحيض على عهد رساول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )

 .ال نؤمُر بقضاء الصالة نؤمُر بقضاء الصوم و
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أتجزي إحدانا صاالتوها إذا  :  أن امرأة  قالت لها ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
فال يأمرنا به ، أو قالت فال نفعله  طهرت ؟  فقالت أحرورية أنت ؟ كنا نحيُض مع النبي 

 . 
   

  حاكام من أتاى حائضاًا
 

 ما هو حكم من أتى حائضًا ؟ : مسألة   
 :    اآلتي المسااألة على التفصياال

 . إن اعتقد حل  الجماع للحائض في فرجها كان كافرًا الستحالله شيئًا حرمه اهلل تعالى 
 فإن كان ناسيًا أو جاهاًل فال إثم عليه ، : وإن فعله غير معتقدًا ِحله 

وز لاي عان   إن اهلل تجا: قال  أن النبي ( ابن ماجه الثابت في  صحيح لحديَّ أبي ذر) 
 . أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 . وإن تعمد ذل  كان حكمه التحريم ويكون قد ارتكب كبيرًة ويجب عليه التوبة 
أن النبي  ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  في دبرها فقاد   ةًا أو أتى امرأمن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائض: قال

 .  برئ مما ُأنزل على محمٍد 
 ما هي كفارة من أتى حائضًا ؟ : مسألة 
 يتصدق بدينار أو بنصف دينار: 
في الاذي ياأتي    :قال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 . امرأته وهي حائض ، يتصدق بدينار أو بنصف دينار 
التخير في حديَّ ابن عباس راجع إلى التفريق بين أول الدم ومخره لما ثبات   { ااه تنبي}

إن أصابها في : موقوفًا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال أبي داوود الثابت في  صحيح 
 . فور الدم تصدق بدينار ، وإن كان في مخره فنصف دينار 

تنبيه : ةو الديِّنار اإلسالميِّ مثقاٌل من الذهب، الُعملة من الذَّهب، وِزَن: والدِّينار
مثقاالن إال قلياًل، فنصف جنيه سعودي يكفي، : غرامان وربع، والجنيه السعودي والمثقاُل
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 .فُيسأل عن قيمته في السلوق
إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال، فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون : فمثاًل

  .لفقراءريااًل تقريبًا، وُيدفع إلى ا
 المرأةو إذا ُوطئت في فرجها وهي حائض هل عليها كفارة ؟ : مسألة 
أن يكون اإلنسان عالمًا ، ذاكرًا )  إن كان باختيارها كان عليها كفارة ألن شروط الكفارة

 ( ، مختارًا 
 .وإن كانت مكرهة فليس عليها كفارة 

إن اهلل تجاوز لي عان  : قال  أن النبي ( لحديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
 . أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 
 ما الذي يحُل للرجل من زوجته وهي حائض           

    
 ؟  ما الذي يحُل للرجل من زوجته وهي حائض: مسألة 

 إال الوطء في الفرج شيء يحل له كل 
. ] صنعوا كل شٍئ إال النكااح  ا: قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم )

 [ أي إال الوطء
كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رساول  : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )

أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يمل  إربه كماا   اهلل 
 . يمل  إربه  كان النبي 

 وجته فيما بين الفخذين هل يجب على أحدهما الغسل؟ إذا استمتع الزوج بز: مسألة 
 . ال يجب على أحدهما غسُل إال إذا حدَّ إنزال 

 إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة ماذا يحل لها ؟  : مسألة 
  :ال يحُل إال الصيام والطالق 

 : دليل الصيام 
 . وم أنها إذا انقطع الدم ولم تغتسل تكون كالجنب ، والجنب يصح منه الص
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يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم   كان رسول اهلل: قالت ( حديَّ عائشة متفق عليه ) 
 . يغتسل ويصوم 

 . الدليل على جواز الطالق إذا انقطع الدم 
على عهاد  أنه طلق امرأته وهي حائض   (متفق عليه ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

مارة   عن ذل  فقاال رساول اهلل      فسأل عمر بن الخطاب رسول اهلل رسول اهلل 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمس  بعد وإن شاء طلق 

 .  قبل أن يمس فتل  العدة التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء 
 هل يجوز جماع المرأة إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل ؟ : مسألة 

 [ 222/ البقرة ( ]  َتُقَرُبوُهّن َحّتَى َيُطُهْرَنَواَل: ) ال يجوز ، لقوله تعالى 
 والتطهر ال يكون إال من حدَّ ، وهذا حدٌَّ أكبر ال يحصل التطهر منه إال بغسل  

 [ 6/المائدة  ( ]  َوَإن كونتوْم ُجنوبًا َفاّطّهُروُا : ) لقوله تعالى 
 (فدل على أن الطهارة من الحدَّ األكبر ال تكون إال بالغسل )

 ماذا تصنع المبتدأة إذا رأت الحيض ؟ : ألة مس
المبتدأة إذا رأت الحيض الذي وصفه اهلل تعالى بأنه أذى تجلس ما لم يستغرق أكثر الشهر 

 ، إلى أن تطهر ، 
 {  222/ البقرة  } (  َوَيْسأ لووَنَ  َعِن اُلَمِحيِض قوْل ُهَو أ ًذى: )لقوله تعالى 

                        
 صفاااة الغسااال من الحياااض                            

 
 ما هي صفة الغسل من محيضها ؟ : مسألة 

عن غسلها من المحيض   أن امرأة سألت النبي (  حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
قالت كيف أتطهار بهاا  ؟   . قال خذيَ فرصٍة من مسٍ  فتطهري بها.  فأمرها كيف تغتسل 

فاجتبذتها إليو فقلت تتبعاي    ،قالت كيف ؟  قال سبحان اهلل تطهري بها . قال تطهري بها 
 . بها أثر الدم 
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 كيااف يتعامل الرجل مع زوجته وهي حائض
 

ينبغي على الرجل أن يتعامل مع زوجته وهي حائض معاملًة حسنًة مع شٍئ مان المادارة   
فعل كفعل  اليهود وبعض الجهلة من المسلمين فإن اليهود كاانوا  والمالينة والمالطفة وال ي

إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعهون في البياوت ، ومان المؤساف أن بعاض     
والي  غيٌض من  النبي المسلمين كما بلغني ، أنه يفعل ذل  ، وهذا وال ش  مخالٌف لسنة 

لزوجاته وهن حائض   معاملة  النبي  فيض وقليل من كثير من األحاديَّ التي تبين كيفية
 : رضي اهلل عنهن جميعًا 

اليهود كانوا إذا حاضت المرأة  لام يؤاكلوهاا   أن  ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم )
  النبي   فسأل أصحاب النبي  ،  ولم يجامعوهن في البيوت

ًذى َفاْعَتِزلووُا الّنَسآَء ِفي اُلَمِحايِض َواَل  َوَيْسأ لووَنَ  َعِن اُلَمِحيِض قوْل ُهَو أ )  فأنزل اهلل تعالى 
 . اصنعوا كل شيء إال النكاح  فقال رسول اهلل   (َتُقَرُبوُهّن َحّتَى َيُطُهْرَن

 [ أي إال الوطء ]  
النباي   ُهلووأنا حائض ثم أناِو كنت أشرُب : قالت (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
  النباي   ُهَلا وأنا حائض ثم أناِو َقْرالَع قووأتعرو ،  فيشرب يوع فعلى موِض فاُه فيضُع  

 .  فيو فاه على موضِع فيضُع
 . عظم ُأخذ منه اللحم وبقيت عليه بقية  {الَعْرق } 
في المسجد فقال يا   رسول اهلل  بينما : قالت (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . فناولته  إن حيضت  ليست في يد  : ئض فقالإني حا : فقلت الثوب ناولينيعائشة  
  رسول اهلل كنت ُأرجُِّل رأس : قالت (  حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
 . وأنا حائض  
ُيخرُج رأَسُه إلىو وهاو    رسول اهلل  كان: قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )

 . معتكف فأغسله وأنا حائض 
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يتكُئ فاي حجاري  وأناا       كان النبي : قالت ( ي  الصحيحين حديَّ عائشة الثابت ف)
 . حائض ثم يقرأ القرمن 

مضطجعة في خميلة   قالت بينا أنا مع النبي  ( حديَّ أم سلمة الثابت في  الصحيحين ) 
فدعاني فاضطجعت معاه  . أنوِفسِت ؟  قلت نعم : حضتو فانسللتو فأخذتو ثياب حيضتي فقال 

 . في الخميلة 
 
 اإلستحاااضة                        

 
 ما الفرق بين الحيض واإلستحاضة ؟  : مسألة 
 { العاِذر } ُيسمى { قعر الرحم } سيالن دم عرق من : الحيض 

 { العاِذل} ُيسمى { أدنى الرحم } سيالن دم عرق من : اإلستحاضة 
 كيف نميز بين الحيض واإلستحاضة ؟: مسألة 

 م اإلستحاضةد دم الحيض وجه التميز
 أحمر ألنه من عرق مثل الدماء العادية     أسود اللاااون               

 غيُر منتنة رائحته منتنة الرائااحة
 رقيااق غليااظ الارقااة

 يتااجمد ألنه تجمد في الرحم ثم انفجر فال يتجمُد ثانيًة داليتجم التجمد 
 لمستحاضة المعتادة ؟ ما الفرق بين المستحاضة المبتدأة و ا: مسألة 

 .هي التي مستحيضت منذ أن ظهر الدم عليها  :المستحاضة المبتدأة 
 . لها عادة سليمة ثم أصيبت بمرض اإلستحاضة  :المستحاضة المعتادة 

 ماذا تصنع المستحاضة ؟ : مسألة 
]*[ المسألة تختلف باختالف المستحاضة مبتدأه أم معتادة : 
 تتبع الخطوات اآلتية  :دأة المستحاضة المبت: أواًل : 
 بين الحيض واإلستحاضة  التميز( 1)
 لم تستطع التميز تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبع  إن( 2)
تحيضاي   قال لها   أن النبي (  أبي داوود حديَّ حمنة بنت جحش الثابت في  صحيح )
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ثالثاا   أو  ليلاة أربعاا وعشارين    وصلي  في علم اهلل ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي
 .   ئذل  يجز وعشرين ليلة  وأيامها  فإنو

 تتبع الخطوات اآلتية  : المستحاضة المعتادة: ثانيًا : 
 عادتها  تجلس( 1)
  جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي  :قالت ( حديَّ عائشة متفق عليه ) 
  رساول اهلل   فقال ؟  ةالصال يا رسول اهلل إني امرأة استحاض فال أطهر أفأدُع :فقالت  
فدعي الصالة وإذا أدبارت فاغسالي    ت  حيض فإذا أقبلت حيضبرق وليس إنما ذل  ِع : ال

 . ثم توضأي لكل صالة حتى يجئ ذل  الوقت  صليثم عن  الدم 
  :وجه الداللة 
{ وصالي   فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عن  الدم ت  أقبلت حيضإذا }  قول النبي 
 . تحاضة أن ترجع إلى عادتها مطلقًا فأمر المس

 :نسيت عادتها تستخدم التميز الصالح  إن( 1)
أنهاا كانات    ( والنساائي  أبي داوود حديَّ فاطمة بنت أبي حبيش الثابت في  صحيحي ) 

فامساكي عان    ، أسود يعرف فإنه  الحيضإذا كان دم     رسول اهللتستحاض فقال لها 
 .  فإنما هو عرق الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي 

  : لم تستطع التميز تجلس غالب الحيض إذا( 2)
تحيضاي   قال لها   أن النبي (  أبي داوود حديَّ حمنة بنت جحش الثابت في  صحيح )

ثالثاا   أو  أربعاا وعشارين ليلاة    وصلي  في علم اهلل ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي
 .   ئذل  يجز وعشرين ليلة  وأيامها  فإنو

 كيف ال تستطيع المستحاضة المعتادة التميز بين دم الحيض و اإلستحاضة ؟ : ألة مس
مثل أن يأتي دٌم أحمر يومين ثم يأتي ثالَّ ساعات أسود ، أو أن يجلس ستة عشر يوماًا  

 أسود 
المستحاضة المعتادة إذا استحاضت وعلمت أن عادتها أول الشهر ولكنها نسايت  : مسألة 

 ع ؟  عدد األيام ، ماذا تصن
 تجلس أول الشهر : أن عادتها أول الشهر  تإذا علم
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 { ستة أيام أو سبع } تجلس غالب الحيض : وإذا نسيت عدد األيام 
 المعتادة لو تقدومت حيضتها أو تأخرت ماذا تصنع ؟   : مسألة 

 متى ُوجد الدم الموصوف بأنه أذى فهو حيض ، سواء تقدوم أو تأخر ، 
 {  222/ البقرة  } (  لووَنَ  َعِن اُلَمِحيِض قوْل ُهَو أ ًذىَوَيْسأ : )قال تعالى 
 ما هي عالمة الطهر من الحيض ؟ : مسألة 

سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض ، وبعض النساء ال يكون عندهن هاذا   :عالمة الطهر 
 . السائل 
ع ثم عااد فاي   انقطع الدم في اليوم الراب{ ما } امرأة عادتها ستة أيام ، في شهر: مسألة 

 اليوم السادس ، ماذا تصنع ؟ 
 . طالما عاودها الدم في زمن العادة ، فهو من الحيض 

 ما هي الصفرة والكدرة ؟ : مسألة 
 ماء أصفر : الصفرة 
 . ماء ممزوج بُحمرة، وأحيانًا يكون ممزوج بعروق فيكون كالماء الممزوج بصديد  :الكدرة
 ض ؟ هل الصفرة والكدرة من الحي: مسألة 
]*[ المسألة على التفصيل : 
فهي حيض ، { أي في زمن الحيض } :  إذا كانت الصفرة والكدرة قبل الطهر 
كنا ال نعدل الكدرة والصافرة بعاد   : قالت ( أبي داوود حديَّ أم عطية الثابت في  صحيح ) 

 . الطهر شيئًا 
 وإن كانت بعد الطهر فليست بحيض:  
كنا ال نعدل الكدرة والصفرة بعاد  : قالت (  أبي داوود صحيح   حديَّ أم عطية الثابت في)  

 . الطهر شيئًا 
تنبيه :  كنا ال نعادل الكادرة   : ثبت  الثابت في  صحيح البخاري عن أم عطية قالت

 هذا الحديَّ عام خصصه حديَّ أم عطية الثابت في  صحيح أباي داوود ( ) والصفرة شيئًا 
. 

  ؟ًا وترى النقاء يومًا ولم يجاوز ذل  أكثر الحيض ، ماذا تصنعامرأة ترى الدم يوم: مسألة
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اليوم ال ُيعدل طهرًا ألن عادة النساء أن تجفَّ يومًا أو ليلة حتى أثناء الحيض ، فإن حصال  
النقاء يومًا في زمن العادة كان من الحيض ، ويؤيد ذل  قوُل أم المؤمنين عائشة رضي اهلل 

 ( القصة البيضاء ال تعجلن حتى ترين ) عنها 
 ما الذي يجب على المستحاضة أن تصنعه لكي تصلي ؟ : مسألة 

 تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صالة ، 
  جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي  :قالت ( حديَّ عائشة متفق عليه ) 
   رساول اهلل  فقال ؟  الصالة يا رسول اهلل إني امرأة استحاض فال أطهر أفأدُع :فقالت  
فدعي الصالة وإذا أدبارت فاغسالي    ت  حيض فإذا أقبلت حيضبرق وليس إنما ذل  ِع : ال

 . ثم توضأي لكل صالة  صليثم عن  الدم 
 : وجه الداللة 

   .[ثم توضأي لكل صالة  صليثم فاغسلي عن  الدم ]
 هل هنا  أحكام أخرى تأخذ حكم اإلستحاضة ؟  : مسألة 
مثل  اإلستحاضة هنا  أحكام أخرى تأخذ حكم: 

 يغسل فرجه ويتوضأ لكل صالة  :سلس البول 
 ال يغسل مقعدته ألن الريح ليس نجس ولكن يتوضأ لكل صالة   :سلس الريح 

 هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصالتين ؟  : مسألة 
يجوز لها أن تؤخر الظهر وتعّجل العصر وتغتسل لهما غساًل واحادًا ، وتاؤخر المغارب    

 . العشاء وتغتسل لهما غساًل واحدًا ، وتغتسل لصالة الصبح  غساًل واحدًا  وتعّجل
أن امرأة مستحاضة على عهاد  ( والنسائي أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي ) 

قيل لها أنه ِعرٌق عاِند فأمرت أن تؤخر الظهر وتعّجل العصر وتغتسل لهماا   رسول اهلل 
وتعّجل العشاء وتغتسل لهما غساًل واحدًا ، وتغتسل لصاالة  غساًل واحدًا ، وتؤخر المغرب 

 . الصبح  غساًل واحدًا 
 هل المستحاضة يطأها زوجها ؟ : مسألة 

( ِنَسآُؤكوْم َحْرٌَّ ّلكوْم َفْأتووُا َحْرَثكوْم أ ّنَى ِشاْئتوْم  : )المستحاضة يطأها زوجها لعموم قوله تعالى 
 [ 223/ البقرة ]
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والصالة أعظم ، فإذا ُأبيحت الصالة ُأبيح الوطأ من باب  ثم أن المستحاضة تصلي
 ( أولى 

كانت أم حبيبة توساتحاض  : قال ( أبي داوود حديَّ عكرمة الثابت في  صحيح ) 
 . ا هوكان زوجها يغشا

 . كانت تحت عبد الرحمن بن عوف { أم حبيبة }
 هل المستحاضة تعتكف ؟ : مسألة 

 ويَّ المسجد تعتكف المستحاضة ولكن تحترز من تل
امرأة   اعتَكَفُت مع رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )

 .  من أزواجه ،  فكانت ترى الدم والصفرة ،والطست تحتها وهي تصلي
           

 النفاااااس
 

 ما هو النفاس ؟ : مسألة 
 . ثالثة مع الطلق هو دم يخرج من المرأة عند الوالدة أو قبلها بيومين أو : النفاس 
تنبيه :  الطلق قرينة على أن هذا الدم ِنفاس . 

 ما هو أكثر مدة للنفاس ؟ : مسألة 
  أكثر مدة للنفاس أربعين يومًا 
كانت النفساء علاى   : قالت ( والترمذي أبي داوود حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيحي ) 

أو أربعين ليلة وكناا نطلاي وجوهناا      تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا  عهد رسول اهلل 
 .   س يعني من الكلفْرالَو
 . نبٌت أصفر يصبغ به ويتخذ منه صباغ للوجه  {الَوْرس } 
 . بثور صغيرة تكسو الوجه  {الَكَلف } 

 إذا وضعت المرأة سقطًا هل يكون الدم نفاسًا ؟  : مسألة 
اآلتي المسألة على التفصيل  : 
 . أشهر كان الدم نفاسًا ألنها وضعت إنسانًا نوفخ فيه الروح  إذا وضعت ما تم له أربعة (1
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 وهاو الصاادقو    رساوُل اهلل  حَدثنا : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 
 مثالُ  علقاةً   ثم يكون نطفة   ه في بطن أمه أربعين يومًاقوُلَخ جمُعأحدكم ُي إنو : المصدوق

باأربع   ُرفيه الروح وياؤمَ  المل  فينفخواهلل  رسُل  ثم ُيذل مثُل ذل  ثم يكون في ذل  مضغًة
أحدكم ليعمال   فوالذي ال إله غيره إنو ،  أو سعيد بكتب رزقه وأجله وعمله وشقٌي ، كلمات
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمال أهال    أهِل ِلبعم

النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق  أهِل مِلأحدكم ليعمل بع وانو ، النار فيدخلها
 .  بعمل أهل الجنة فيدخلها عليه الكتاب فيعمُل

وإن كان ما وضعته أقل من أربعة أشهر فيشترط لكون الدم نفاساًا أن تكاون مضاغة    ( 2
 مخلقة ، بأن يظهر رأسه ويداه ورجاله ، ألنه إذا اسقط ولم ُيَخلَّق يحتمل أن يكاون دمااً  

 . (    مجمدًا أو قطعة لحم 
 ما هو أقل مدة النفاس ؟ : مسألة 

 . ال حد ألقله 
 إذا انقطع الدم قبل أربعين يومًا هل يأتيها زوجها ؟ : مسألة 

ألن العبرة بانقطاع الدم ، وإنما األربعين أكثر  إذا انقطع الدم قبل أربعين يومًا يأتيها زوجها
 . إلى أربعين يومًا  النفاس وليس شرطًا أن يستمر الدم

 
 
 كتاب الصالة                              
 

 ما هو تعريف الصالة ؟: مسألة 
/ التوباة  }( ]  َوَصلَّ َعَلْيِهْم َإّن َصَلَواَتَ  َسَكٌن ّلُهاْم  : ) الدعاء  لقوله تعالى  :الصالة لغًة 

103  } 
 ( ة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم التعبد هلل تعالى بأقواٍل وأفعاٍل مخصوص :الصالة شرعا

 متى فورضت الصالة ؟ : مسألة 
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فرضت الصالة ليلة اإلسراء والمعراج في السنة العاشرة من النبوة ، فرضت خمسين صالة 
 ثم نقصت إلى خمس صلوات ، 

الصلوات ليلة ُأسري به  فورضت على النبي : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين ) 
ثم نقصت حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد إنه ال ُيبدوُل القول لديو ، وإن لا    خمسين ،

 . بهذه الخمس خمسين 
 ما الحكمة من تأخير فرضية الصالة إلى يوم اإلسراء والمعراج ؟ : مسألة 

 : إشادة بها وبيانًا ألهميتها ألنها : الحكمة من تأخير فرضية الصالة 
 .  تله بدون واسطة من فوق سبع سماوامن اهلل إلى رسو فرضت( 1)
 .  في ليلٍة هي أفضل الليالي لرسول اهلل  فرضت( 2)

 . في أعلى مكان يصُل إليه البشر  فرضت( 3)

في األول خمسين صالة وهذا يدل على محبة اهلل تعالى لهاا ولكنهاا خففات     فرضت( 4)
 (    فجعلت خمس في الفعل وخمسين في األجر 

 منزلة عظيمة في اإلسالم ؟ الصالة لها ( 5)
 الصالة أفضُل األركان بعد الشهادتين ولذا ذوكرت بعد الشهادتين في حديَّ األركان الخمسة ، 

بناي   ) :قاال   النباي   أن(  الصحيحين الثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
الصاالة وإيتااء    وإقام رسول اهلل ،اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 

 ( وصوم رمضان  حج الالزكاة و
 :تغسل اإلنسان من الذنوب والمعاصي  الصالة( 6)
أرأيتم لاو   :قال  النبي  أن( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

قاالوا ال   ؟ هل يبقى من درنه شيء ،مراٍت خمَس يوٍم كل  فيه بباب أحدكم يغتسُل أن نهرًا
 . الخطايا  الصلوات الخمس يمحو اهلل بهنو فذل  مثُل : قال ، من درنه شيءيبقى 

  :توكفر الذنوب الصغائر  الصالة( 0)
 النبي أن رجاًل أصاب من امرأًة قبلة فأتى ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 

فًا ّمَن اُلّلْياِل َإّن اُلَحَساَناِت ُياُذِهْبَن    َوأ ِقِم الّصاَلَة َطَرَفِي الّنَهاِر َوُزَل)فأخبره فأنزل اهلل تعالى 
 . لجميع أمتي كلهم : يا رسول اهلل ، ألي هذا ؟ قال : فقال الرجل ( الّساّيئ اِت 
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 :قاال   النباي   أن( الثابت في  صاحيح مسالم      أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 ت إذا اجتنب ما بينهنول ٌتإلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرا الخمس والجمعةو الصلواتو
 .  الكبائر

  : الثواب عظيم( 1)
 يعلامُ لاو   :قال  النبي  أن( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون  الناُس
 .   ألتوهما ولو حبوًا تمة والصبِحون ما في الَعما في التهجير الستبقوا إليه ولو يعلم

  :إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل  الصالة( 2)
أوُل ما يحاسُب به العبُد يوم   :قال  النبي  أن (حديَّ أنس الثابت في  صحيح الجامع ) 

   .  العمل  القيامة الصالة فإن صلحتو صلُح  سائُر العمل  و إن فسدت فسَد سائُر 
 

 حكم تار  الصالة                   
 

 ما حكم تار  الصالة ؟ : مسألة  
 الذي َدلَّت عليه السنة وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصيل اآلتي : 
 : تر  الصالة جحودًا كفر كفرًا يخرج من الملة وعليه ُيحمل األحاديَّ اآلتية  من( 1)
 :قال  النبي  أن( الثابت في  صحيح مسلم   اهلل رضي اهلل عنهما جابر ابن عبد حديَّ ) 

 . بين الرجل وبين الكفر والشر  تر  الصالة 
العهد الاذي   :قال  النبي  أن(  حديَّ بريدة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 

 . بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 
 : ت المشيئة وعليه ُيحمل الحديَّ اآلتي من تركها تكاساًل يكون تح أما( 2)
خماُس   :قاال   النبي  أن( حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

صلواٍت افترضهنو اهلل تعالى ، من أحسن وضوَءُهنو و صالُهنو لوقتهنو و أتم ركاوعهنو و  
عل ، فليس له على اهلل عهٌد إن خشوعهنو ، كان له على اهلل عهٌد أن يغفر له ، و من لم يف

   . شاء غفر له و إن شاء عذَّبه 
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 : وجه الداللة 
رد أمر من لم يأِت بهنو إلى مشيئة اهلل ، فدلَّ ذل  على أن من تركهن تكاسااًل   النبي  أن

 دون الكفر والشر  ، 
/ النسااء   (    ]ُدوَن َذَلَ  َلَمن َيَشآُء َإّن الّلَه اَل َيُغِفُر أ ن ُيُشَرَ  ِبِه َوَيُغِفُر َما : )لقوله تعالى 

41 ] 
 
  على من تجب الصالة 
 

 على من تجب الصالة ؟ : مسألة 
 . تجب الصالة على كل مسلم بالغ عاقل إال حائضًا أو نفساء  

 ما هو دليل وجوب الصالة ؟ : مسألة 
  :وجوب الصالة ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع 

 : دليل الكتاب 
 { 103/ النساء }(  َإّن الّصاَلَة َكاَنُت َعَلى اُلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا ّمْوقووتًا:) قال تعالى: )عالى قوله ت

 : دليل السنة 
لمعاذ بن جبل  حاين   رسول اهلل  قال ، قال( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 

ى أن يشهدوا أن ال إله إال إن  ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إل :بعثه إلى اليمن 
اهلل و أن محمدا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قاد فارض علايهم    
خمُس صلواٍت في كل يوٍم و ليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فاأخبرهم أن اهلل قاد فارض    

ا  و كرائم عليهم صدقًة تؤخذ من أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإي
   . أموالهم و اتِق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين اهلل حجاب 

من  قال ، جاء رجٌل إلى رسول اهلل ( الصحيحين الثابت في   حديَّ طلحة بن عبيد اهلل) 
عان   ما يقول حتى دنا فإذا هاو يساألُ   ُيُفَقه وال صوتِه وُيَد ُيْعَرفو  الرأس ثائُر أهل نجد
هاا  غيُر هل عليو :  فقال ،  صلوات في اليوم والليلة خمُس  ال رسول اهلل فق ؟  اإلسالم

فقال ال  ؟غيره فقال هل عليو . وصيام  رمضان قال رسول اهلل   .عقال ال إال أن تطوو ؟ 
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فاأدبر   : قال . عقال ال إال أن تطوو ؟ هاغيُر الزكاة فقال هل عليو وذكر :قال . إال أن تطوع
 .  أفلح إن صدق قال رسول اهلل   ، على هذا وال أنقص واهلل ال أزيُد :قولالرجل وهو ي

بناي   :قاال   النباي   أن(  الصاحيحين  الثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
وإقام الصاالة وإيتااء    رسول اهلل ،اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 

 .  وصوم رمضان  حج الالزكاة و
 هل تجب الصالة على الكافر ؟ : مسألة 

 ال تجب الصالة على الكافر أي ال تلزمه حال كفره ، 
َوَما َمَنَعُهْم أ ن توُقَبل  ِمُنُهْم َنَفَقاتوُهْم َإاّل أ ّنُهْم َكَفُروُا ِبالّلِه َوِبَرُسوَلِه َواَل َياْأتووَن  : )لقوله تعالى 

 [  54/ التوبة ( ]  ُينِفقووَن َإاّل َوُهْم َكاِرُهوَن الّصاَلَة َإاّل َوُهْم كوَساَلَى َواَل
إذا كانت النفقات عبادة ال يتعدى نفعها ال توقبال مانهم وال تصاح مانهم ،     : وجه الداللة 

من باب أولى ، وفي هذا دليل على أن الصالة ال توقبل مانهم ،  ( الصالة ) فالعبادة الخاصة 
لم تجب ألنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت  ألنها ال تصح منهم وإذا كانت ال تصح ،

 ). 
 ما الدليل على أن الكافر إذا أسلم ال يلزمه قضاء الصالة التي فاتته قبل إسالمه ؟ : مسألة 

 [ 31/  األنفال ( ] قول َلّلِذيَن َكَفُرَوُا َإن َينَتُهوُا ُيَغَفْر َلُهْم ّما َقْد َسَلفََ: )قال تعالى 
إذا أسلم العبُد َفحُسَن إسالمه : قال  أن النبي ( د الثابت في  الصحيحين حديَّ أبي سعي) 

و ، و كان بعد ذل  القصاص ، الحسنةو بعشر أمثالها    ،ُيكفِّر اهلل عنه كلَّ سيئٍة كان زَلفها 
 .  السيئة بمثلها إال أن يتجاوز اهلل عنها 

 في الدنيا ؟  هل يحاسب الكافر يوم القيامة على تركه للصالة: مسألة 
 . نعم ُيحاسب الكافر على تر  الصالة 

 41) َعِن اُلُمْجِرِميَن(  40)ِفي َجّناٍت َيَتَسآَءلووَن(  39) َإاّل أ ْصَحاَب اُلَيِميِن : ) لقوله تعالى 
(  44) ِمْسِكيَن َوَلْم َنُ  نوُطِعُم اُل( 43) َقالووُا َلْم َنُ  ِمَن اُلُمَصّليَن( 42) َما َسَلَككوْم ِفي َسَقَر ( 
 [ المدثر ] 

 ما معنى كلمة ُمكلَّف ؟ : مسألة 
 { البلوغ و العقل } يتضمن وصفين  التكليف
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 مواقيت الصالة   

 هل تجب الصالة على الصبي والمجنون ؟ : مسألة 
  :ال تجب الصالة على الصبي والمجنون 

عن  رفع القلم: قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي ) 
 ( عن المجنون حتى ُيفيق   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 

مروا أوالدكم بالصاالة وهام أوالد سابع سانين ،      ما الحكمة من قول النبي : مسألة  
 واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، مع أنها ال تجب عليهم إال إذا بلغوا ؟ 

: قاال   أن النبي ( والترمذيأبي داوود لثابت في  صحيحي حديَّ عبد اهلل بن عمرو ا) 
مروا أوالدكم بالصالة وهم أوالد سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبنااء عشار سانين    

 . وفرقوا بينهم في المضاجع 
تمام الرعاية والقيام بالمسئولية التي ُعهدت إلاى األب ، وأن ضاربهم   : والحكمة من ذل  

 . م بالمسئولية وليس ألن الصبي تجب عليه الصالة من باب التأديب والقيا
                

 
 

 ما هي مواقيت الصالة ؟ : مسألة 
 من زوال الشمس إلى أن يصير ظُل الشيء مثله { وقت الظهر } 
 من صيرورة ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس { وقت العصر } 
 من غروب الشمس ما لم يغب الشفق { وقت المغرب } 
 من غياب الشفق إلى نصف الليل : { قت العشاء و} 
 . من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس : { وقت الفجر }   
وقات صاالة    :قاال   أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو  الثابت في  صحيح مسلم  )

الظهر إذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر و وقت صالة العصر 
الشمس و وقت صالة المغرب ما لم يغب الشفق و وقت صاالة العشااء إلاى    ما لم تصفر 

   .نصف الليل األوسط و وقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس
أمناي   :قاال   أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ ابن عباس  الثابت في  صحيحي )
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و كانت قدر الشرا  و صالى   جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس
بي العصر حين كان ظله مثله و صلى بي المغرب حين أفطر الصائم و صلى باي العشااء   
حين غاب الشفق و صلى بي الفجر حين حرم الطعام و الشراب على الصائم فلما كان الغد 
صلى بي الظهر حين كان ظله مثله و صلى بي العصر حين كان ظله مثليه و صالى باي   

حين أفطر الصائم و صلى بي العشاء إلى ثلَّ الليل و صلى بي الفجر فأسافر ثام   المغرب 
   . يا محمد هذا وقت األنبياء من قبل  و الوقت ما بين هذين الوقتين   : التفت إلي و قال 

 هل يستحب تعجيل صالة الظهر في أول وقتها ؟ : مسألة 
 :المسألة على التفصيل اآلتي 

َفاْساَتِبقووا  : )تعالىلظهر في أول وقتها في غير شدة الحر لقوله يستحب تعجيل صالة ا[ 1]
  [41: اآلية -المائدة : سورة( ]الَخْيَراِت

حديَّ ابن مسعود الثابات فاي    )حَّ على الصالة في أول وقتها وتدبر في  وألن النبي 
ال قلت أي العمل أحب إلى اهلل  قال الصالة لوقتها ق سألت رسول اهلل : قال ( الصحيحين 

 .  ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل اهلل
كاان  قاال  ( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )وتدبر في 

يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشااء   اهلل رسول 
ذا رمهم قد اجتمعوا عجل وإذا رمهم قاد أبطاأوا أخار    أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إ
 .  يصليها ِبَغَلس   والصبح كانوا أو قال كان النبي 

 يصلي        كان رسول اهلل قال ( حديَّ أبي برزة األسلمي الثابت في  الصحيحين )وفي 
ا زالت الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة ، ويصلي الظهر إذ

الشمس ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ، ونسيت ماا  
 . قال في المغرب ، وكان ال يبالي بتأخير العشاء إلى ثلَّ الليل ثم قال إلى نصف الليل 

 : أما عند شدة الحر فاألفضل عدم تعجيلها في أول وقتها بل تأخيرها حتى يبرد الجو [ 2]
إن شادة  : قال  أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين  يرة  رضي اهلل عنه أبي هرحديَّ )

 . الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة 
إذا اشاتد البارد بكَّار       كان رسول اهللقال  ( الثابت في  صحيح البخاري سحديَّ أن)
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 . اشتد الحر أبرد بالصالة  بالصالة وإذا 
 ر وقت اختيار ووقت ضرورة ؟ هل لصالة العص: مسألة 
 نعم لصالة العصر وقت اختيار ووقت ضرورة 
وقت اختيار :  

 ما لم تصفر الشمس [ ظل الشيء مثله] من أول وقت العصر 
وقت الظهر ما لم  :قال  أن النبي ( لحديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح مسلم )

ت المغرب ما لم يسقط ثاور الشافق   يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووق
 .  ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس

 وقت ضرورة : 
الثابات فاي     أبي هريرة  رضاي اهلل عناه   حديَّ )يمتد إلى غروب الشمس وعليه يحمل

من أدر  ركعة من الصبح قبل أن تطلاع الشامس فقاد    : ) قال أن النبي  ( الصحيحين 
   . ح و من أدر  ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدر  العصر أدر  الصب

 هل يستحب تعجيل المغرب ؟ : مسألة 
لحديَّ سلمة بن األكوع  الثابات  )السنة الثابتة الصحيحة نعم يستحب تعجيل المغرب بنص 

 . المغرب إذا توارت بالحجاب   كنا نصلي مع النبي : قال ( في  الصحيحين
 يستحب تعجيل العشاء ؟ هل : مسألة 
 وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصيل اآلتي السنة الصحيحة الذي دلت عليه : 
 . إذا رمهم قد اجتمعوا عجل وإذا رمهم قد أبطأوا أخرُيراعى الناس ف[ 1]
 كان رساول اهلل  قال ( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

لظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغارب إذا وجبات والعشااء أحياناا     يصلي ا
 ا رمهم قد اجتمعوا عجل وإذا رمهميؤخرها وأحيانا يعجل كان إذ

 .  يصليها ِبَغَلس   قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي 

 . ى نصف الليل أما إذا كان في مكان يبقى فيه الناس كاالعتكاف فاألفضل التأخير إل[ 2]
بالعشاء حتى رقاد     أعتم رسول  اهلل قال ( لحديَّ ابن عباس  الثابت في  الصحيحين )

  الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصالة فخرج نبي اهلل 
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كأني أنظر إليه اآلن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه قال لوال أن يشق علاى أمتاي   
 . رتهم أن يصلوها هكذا ألم
أن النبي (  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلَّ الليل أو نصفه   : قال .   

 كم صالة من الصلوات الخمس لها وقتان ؟ : مسألة 
 وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة كما بيناه منفًا  صالة العصر فقط هي التي لها

 هل المستحب في صالة الصبح التبكير بها أم ال ؟ : مسألة 
   المستحب في صالة الصبح التبكير بها في أول وقتها وهو التغليس 
 كان رساول اهلل  قال ( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

الهاجرة والعصر والشمس نقية والمغارب إذا وجبات والعشااء أحياناا     يصلي الظهر ب
يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رمهم قد اجتمعوا عجل وإذا رمهم قد أبطأوا أخار والصابح   

 .  يصليها ِبَغَلس   كانوا أو قال كان النبي 

 ظلمة مخر الليل [ الَغَلس]
ء المؤمنات يشهدن مع رساول اهلل  كن نسا: قالت ( حديَّ عائشة  الثابت في  الصحيحين)
   ثم ينقلبن إلى بيوتهن حاين يقضاين    صالة الفجر  متلفعات بمروطهنو ال يعرفهن أحد

 . الصالة ال يعرفهن أحٌد من الَغَلس 
 ما معنى اإلسفار بالفجر ؟ : مسألة 

 . أي يضيء الفجر ويتيقن طلوعه : إسفار الفجر 
:   قاال  أن النباي  (  يحي الترمذي وابن ماجاة  حديَّ رافع بن خديج  الثابت في  صح)

 . أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر 
 كيف تجمع بين أحاديَّ التغليس بالفجر واإلسفار بالفجر ؟ : مسألة 

أي يخرج مسافرًا ،  : جمع بينهما اإلمام بن القيم رحمه اهلل تعالى فقال أن المراد باإلسفار 
 . أي يدخل مغلسًا ويخرج مسفرًا 

 متى يكون اإلنسان مدركًا لوقت الصالة ؟ : سألة م
 أدر  ركعًة من الصالة  إذايكون اإلنسان مدركًا لوقت الصالة 
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من أدر  : ) قال أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
بال  ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدر  الصبح و من أدر  ركعة من العصر ق

   . أن تغرب الشمس فقد أدر  العصر 
مان أدر   :  قال أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

    . ركعة من الصالة  فقد أدر  الصالة  
 
 

 

 
 ما هي الفوائت ؟ : مسألة 

لصالوات  الفوائت هي الصالة التي خرجت عن وقتها سواء كانت نفاًل كالوتر أو فرضاًا كا 
 الخمس 
 كيف تقضى الفوائت ؟ : مسألة 
 تقضى الفوائت على الترتيب األولى ثم التي بعدها 
أن عمر بن الخطااب   ( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

رضي اهلل تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال ياا  
واهلل ما صليتها   ما ِكدتو أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي رسول اهلل 

، فقمنا إلى ُبطحان فتوطأ للصالة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى 
 . بعدها المغرب 

 [ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب] :الشاهد 
عان   إن المشركين شغلوا النباي  : قال ( ح النسائيحديَّ ابن مسعود الثابت في  صحي)

أربع صلوات في الخندق فأمر بالال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام 
 . فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء 

فأمر بالال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ] :الشاهد 
 [ فصلى العشاء ثم أقام 
 من نسَي صالة أو نام عنها فماذا يفعل ؟  : مسألة 

 قضااء الفوائت: باب 
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من نساي صاالة أو ناام عنهاا     :  قال أن النبي (  حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)
   . فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها 

 إذا نسي اإلنسان صالة الظهر وذكرها بالليل فهل يقضيها بالليل  سرًا أم جهرًا  ؟ : مسألة 
(  لحديَّ أنس الثابت فاي  الصاحيحين  )على أنه يقضيها سرًا السنة الثابتة الصحيحة دلت 

   . من نسي صالة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها :  قال أن النبي 
فقوله يصليها األمر عائٌد إلى ذات الصالة وإلى صافة  [ يصليها إذا ذكرها] الشاهد قوله 

لي الظهر بالليل سرًا وكذا إذا نسَي صالًة بالليل وذكرهاا بالنهاار   الصالة ، وعلى هذا يص
 .  جهرًا 
 هل تشرع الجماعة في الصالة الفائتة ؟ : مسألة 
 على مشروعية  الجماعة في الصالة الفائتة السنة الثابتة الصحيحة دلت 

الخطااب  أن عمر بن  ( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
رضي اهلل تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال ياا  

واهلل ما صاليتها   رسول اهلل ما ِكدتو أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي 
، فقمنا إلى ُبطحان فتوطأ للصالة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى 

 . بعدها المغرب 
 هل يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بالنسيان ؟ : مسألة 
 على أنه يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بالنسيان السنة الثابتة الصحيحة دلت 

إن اهلل تجاوز عن أمتاي   : قال أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة )
 . الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه 

 قط الترتيب في قضاء الفوائت بالجهل ؟ هل يس: مسألة 
 في الكتاب والسنة  ننعم يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بالجهل فإن الجهل أخو النسيا

 [216: اآلية -البقرة : سورة( ]َرّبَنا اَل توؤ اِخُذَنا َإن ّنِسيَنآ أ ْو أ ُخَطْأَنا: )قال تعالى
إن اهلل تجاوز عن أمتاي   : قال النبي أن ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة )

 . الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه 
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 األوقات التي نوهَي عن الصالة فيها ؟ ما هي : مسالة
 هنا  خمسة أوقات نوهَي عن الصالة فيها:  
 حين تطلع الشمس [ 1]
 حين تغرب الشمس [ 2]
 بعد الفجر حتى تطلع الشمس[ 3]
 غرب الشمسبعد العصر حتى ت[ 4]
 حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس [ 5]

ثالَّ ساعات  : قال أن النبي ( حديَّ عقبة بن عامر الثابت في  صحيح مسلم  )والدليل 
 : قاال  أن النبي ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين   كان رسول اهلل 

ميل الشمس وحاين تضايف الشامس    بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ت
 . للغروب حتى تغرب 

ال تحاروا   : قاال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
   . بصالتكم طلوع الشمس و ال غروبها

قال شهد عندي رجااٌل مرضايون وأرضااهم    ( حديَّ ابن عباس  الثابت في  الصحيحين)
تطلع الشمس وبعد العصر حتاى  لصالة بعد الفجر حتى عن انهى  أن النبي عندي عمر 

 . تغرب 
تنبيه :  النهي عن التطوع المطلق : عن الصالة في هذه األوقات  المقصود بالنهي

 الذي ال سبب لها ، أما ذوات كتحية المسجد وغيرها فال تدخل في التهي 
 ؟ ما الحكمة في النهي عن الصالة في هذه األوقات الخمسة : مسألة 

 : يوجد حكمتان في هذا الشأن 
ورسوله في المأمورات أن يعرف اإلنسان أن الحكمة البالغة هي أمر اهلل  : الحكمة األولى 

َوَما َكاَن َلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة َإَذا َقَضى الّلاُه  : )قال تعالى. ورسوله في المنهيات اهلل  ونهي 

 وقات التي نوهَي عن الصالة فيها األ
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اُلِخَيَرةو ِمْن أ ْمِرِهْم َوَمن َيْعِص الّلَه َوَرُسوَلُه َفَقاْد َضالَّ َضااَلاًل    َوَرُسولوُه أ ْمرًا أ ن َيكووَن َلُهُم 
  [36: اآلية -األحزاب : سورة( ]ّمِبينًا

أن امرأة سألت عائشة فقالات أتقضاي إحادانا     ( حديَّ عائشة  الثابت في  الصحيحين )
حيض على عهد رسول قد كانت إحدانا ت! الصالة أيام محيضها فقالت عائشة أحرورية أنت 

 . ثم ال تؤمر بقضاء   اهلل 
 . أن السيدة عائشة رضي اهلل تعالى عنها استدلت بالسنة ولم تذكر العلة  :وجه الداللة  

وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة ، فالبد أن تكون ُمسوِلمًا أمر  هلل  ورسوله سواء عرفات  
لشيء حتى يعرف حكمته لقلنا أنا  ممان   حكمته أم لم تعرف ولو كان اإلنسان ال يؤمن با

 . اتبع هواه 
أن هذه األوقات يعبد المشركون فيها الشمس فلو قمت تصلي لكان في ذل   :الحكمة الثانية 

مشابهة للمشركين ألنهم يسجدون للشمس عناد طلوعهاا وعناد غروبهاا ، ومشاابهة      
 . المشركين خطره عظيم وأقل أحواله التحريم 

من  : قال أن النبي (:  أبي داوود الثابت في  صحيح اهلل عنهما  ابن عمر رضيحديَّ )
 . تشبه بقوٍم فهو منهم 

 . هذا الحديَّ أقل فعله التحريم  :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[
لو قال قائل أن هذا التعليل ينطبق على الوقت من طلوع الشمس على أن ترتفاع  : مسألة 

للغروب حتى تغرب لكن كيف ينطبق على الوقت بعد صالة قيد رمح وحين تضيف الشمس 
الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صالة العصر إلى تضيف الشمس للغروب وكيف تنطبق على 

 ؟  حين يقوم قائم الظهيرة الوقت
ألن الشر  أمره خطير وشره مستطير فقد سدو الشارع كل طريق يوصل إليه ولو  :الجواب 
فلو ُأذن لإلنسان بالصالة بعد الصابح  [ لتوحيد وسدًا لطرق الشر حماية لجناب ا]من ُبْعد 

الستمر به  العصرالستمر به الحال إلى أن تطلع الشمس وكذا لو ُأذن لإلنسان بالصالة بعد 
 . الحال إلى أن غروب الشمس 

ألنه وقت تسجير النار أي  حين يقوم قائم الظهيرةوأما بالنسبة للعلة من النهي الصالة 
 . جهنم  تسجير
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صل صالة الصابح   : قال أن النبي ( حديَّ عمرو بن عبسة الثابت في  صحيح مسلم  )
ثم أقصر عن الصالة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حاين تطلاع باين قرناي     
شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصالة مشهودة محضورة حتى يستقل الظال  

ر جهنم فإذا أقبل الفيء فصال فاإن الصاالة    جوَسفإن حينئذ توبالرمح ثم أقصر عن الصالة 
مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصالة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب 

   . بين قرني شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار 
 ما هي الصلوات التي تجوز في أوقات النهي الخمس ؟ : مسالة 

أوقات النهي الخمس هي التطاوع المطلاق ، وعلاى هاذا     الصلوات التي نوِهَي عنها في 
فالصلوات التي تجوز في أوقات النهي الخمس هي صالة الفرائض وذوات األساباب مثال   

 ركعتي الطواف وتحية المسجد وسنة الوضوء وكذا إعادة الجماعة 
 والدليل على جواز صالة الفرائض في أوقات النهي الخمس : 
من نسي صاالة أو ناام عنهاا    :  قال أن النبي (  لصحيحينحديَّ أنس الثابت في  ا) 

   . فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها 
مان أدر   :  قال أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

    . ركعة من الصالة  فقد أدر  الصالة  
 والدليل على جواز ركعتي الطواف في أوقات النهي الخمس:  
يا بني عباد   : قال أن النبي ( حديَّ جبير بن مطعم الثابت في  صحيح السنن األربعة )

   . ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار   ! مناف 
 والدليل على جواز تحية المسجد في أوقات النهي الخمس:  
إذا دخل أحدكم المساجد فاال    : قال بي أن الن( حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين)

   . يجلس حتى يصلي ركعتين 
 والدليل على جواز سنة الوضوء في أوقات النهي الخمس:  
ياا  : لابالل    قال أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

ماا  : في الجنة فقال  بالل حدثني بأرجي عمل عملته فإني سمعت الليلة دفَّ نعلي  بين يدي
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عملت عمال أرجى عندي  أني لم أتطهر طهورا من ساعة ليٍل أو نهاار إال صاليت باذل     
 .   الطهور ما كوتب لي أن أصلي

 والدليل على جواز إعادة الجماعة في أوقات النهي الخمس:  
صل الصالة لوقتها  : قال أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح مسلم  )

 . و ال تقل إني قد صليت فال أصلي  ،  فصلِّ ُأقيمت الصالة وأنت في المسجدفإن 
 

 
 

 
 المواضع التي ال تصح فيها الصالة ؟ ما هي : مسألة 
هي ما يلي  المواضع التي ال تصح فيها الصالة : 
أن ( والترماذي أباي داوود  لحديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيحي : )الحمام والمقبرة [ 1]

   . األرض كلها مسجد إال المقبرة و الحمام  :قال  النبي 
ال تصالوا إلاى   : قاال   أن النبي ( حديَّ كنَّاز بن الحصين الثابت في  صحيح مسلم )و

 . القبور وال تجلسوا عليها 
لعان اهلل اليهاود و النصاارى    : قال  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)و

   . اجد قبور أنبيائهم مسمن اتخذوا 
الثابت في  صحيحي الترمذي وابن  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ : )مبار  اإلبل [ 2]

   . صلوا في مرابض الغنم و ال تصلوا في أعطان اإلبل  :قال  أن النبي ( ماجة 
أعطان ، وأنت إذا صليت في  أعطان اإلبل عن الصالة في  هو نهي النبي : وجه الداللة 

، ومضادة أمر الرساول معصاية وال يمكان أن تنقلاب     ادت أمر الرسول فقد ض اإلبل 
المعصية إلى طاعة  ثم إن  تكون عملت عماًل ليس عليه أمر اهلل ورسوله فيكاون عملا    

من عمل عمال لايس   :قال  أن النبي ( في  صحيح مسلم الثابت  لحديَّ عائشة)مردود 
   . عليه أمرنا فهو رد 

 الجنازة في المقبرة ؟ هل تجوز صالة : مسألة 
 : وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصيل اآلتي السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 

 المواضع التي ال تصح فيها الصالة 
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 : كانت الصالة على القبر جازت وعليه ُيحمل  إذا( 1)
أن رجااًل أساودًا أو امارأًة    ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

أال مذنتموني باه ، فاأتى    فقالوا مات فقال  فسأل عنه النبي  سوداء كان يقم المسجد
 . قبره فصلى عليه 

 : كانت الصالة إلى القبر فال يجوز وعليه ُيحمل  إذا( 2)

ال تصلوا إلى القبور : قال  أن النبي ( حديَّ كنَّاز بن الحصين الثابت في  صحيح مسلم )
 . وال تجلسوا عليها 

 
 

 
 

 ذان لغًة وشرعا ؟ ما هو اآل: مسألة 
مان  : البقارة ()َفْأَذنووا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوَلِه (:اإلعالُم، ومنه قوله تعالى :األذان في اللُّغة

مان  : التوباة ()َوأ َذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوَلِه َإَلى النَّاِس َيْوَم اُلَحجِّ اُلاأ ُكَبر (: ، وقوله(209اآلية
 (.3اآلية

 . فهو التعبلد هلل بذكٍر مخصوص؛ لإلعالم بدخول وقت الصوالة: شرعاأما تعريف األذان 
 لغة وشرعا ؟  اإلقامةما هي : مسألة 
 .اللَُّغِة مصدُر أقام، من أقام الشيَء إذا جعله مستقيمًا  ياإلقامة ف

حكام  ما هو : مسألة . فهي التعبلد هلل بذكٍر مخصوص عند القيام للصوالة: أما في الشَّرع
  : واإلقامةذان األ

 .هما فرُض ِكَفاية 

ال  بهما ومالزمته لهما في الحضر والسوفر، وألناه   أ ْمُر النبي : والدوليل على فرضيتهما
 .يتمل العلم بالوقت إال بهما غالبًا، ولتعيلن المصلحة بهما؛ ألنَّهما من شعائر اإلسالم الظَّاهرة

 .يكفي سقط عن الباقينوهو الذي إذا قام به من « كفاية»: وقوله
ودليُل كونه فرض كفاية: 

 واإلقامة األذان : باب 
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إذا حضرت الصالةو »: قال  أن النبي (  حديَّ مال  بن الُحويرَّ الثابت في  الصحيحين) 
وهذا يدلُّ على أنه ُيكَتَفى بأذان الواحد، وال يجُب (  فلُيؤذِّْن لكم أحُدكم وليؤمكم أكبركم 

 .األذان على كولِّ واحد
 :العلمقال بعض أهل  ]*[
ما طولَب إيجاده من كلِّ شخٍص بعينه فإنَّه فرُض َعين، وما طولَب إيجاده بقطع النَّظر عن  

 .فاعله فهو فرُض كفاية
 ؟ األذانما هو فضل : مسألة 

 .وإلي  غيٌض من فيض ونقطٌة من بحر مما ورد في ذل  ،لآلذان فضٌل عظيم وأجٌر جسيم 
لو يعلم  :قال  أن النبي ( بت في  الصحيحينالثا أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

الناس ما في النداء و الصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا و لو 
مة و الصبح ألتوهما و لو يعلمون ما في التهجير الستبقوا إليه و لو يعلمون ما في العَت

   . حبوا 
المؤذنون أطول الناس أعناقا :قال  ي أن النب( حديَّ معاوية الثابت في  صحيح مسلم  )

   . يوم القيامة 
ال يسمع مدى صوت : قال  أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح البخاري )

 . المؤذن جٌن وال إنٌس وال شيٌء إال شهد له يوم القيامة 
 بي أن الن( والنسائيأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

المؤذن يغفر له مدى صوته و يشهد له كل رطب و يابس و شاهد الصالة يكتب له   :قال 
   . خمس و عشرون صالة و يكفر عنه ما بينهما 

 أن النبي ( والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . و اغفر للمؤذنين اإلمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد األئمة   :قال 
من   :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح ابن ماجةابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كِل مرةٍ  ستون حسنة وبإقامته 
 . ثالثون حسنه 

 واإلقامة ؟ األذان على من يجب : مسألة 
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 ى الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبات واإلقامة علاألذان من يجب 
 واإلقامة على المسافر ؟ األذان هل  يجب : مسألة 
 واإلقامة تجبان على المقيمين والمسافرين األذان 

إذا حضرت الصالةو »: قال  أن النبي (  لحديَّ مال  بن الُحويرَّ الثابت في  الصحيحين)
  (فلُيؤذِّْن لكم أحُدكم وليؤمكم أكبركم 

ومسافرين إلى أهليهم   قال ذل  لهم وهم وافدون على النبي  أن النبي  :وجه الداللة 
 . لم يدع اآلذان واإلقامة حضرًا وال سفرًا  ، وألن النبي 

 واإلقامة للصالة المقضية ؟ األذان هل يجب : مسألة 
مال  بن الُحويرَّ حديَّ )كالمؤداة تمامًا لعموم  واإلقامة للصالة المقضيةاألذان نعم يجب 

إذا حضرت الصالةو فلُيؤذِّْن لكم أحُدكم وليؤمكم »: قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين
 ( أكبركم 

عن   إن المشركين شغلوا النبي : قال ( حديَّ ابن مسعود  الثابت في  صحيح النسائي)
فصلى العصر ثم أقام  أربع صلواٍت يوم الخندق فأمر بالل فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام

 . فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء 
 واإلقامة ؟ األذان ما هي الصلوات التي يجب لها : مسألة 

الصلوات الخمس وصالة الجمعة ألنها بدل : ] الصلوات التي يجب لها اآلذان واإلقامة هي 
 [ عن صالة الظهر والبدل له حكم المبدل منه 

 إلقامة للمنفرد ؟ وااألذان هل يسن : مسألة 
أبي داوود لحديَّ عقبة بن عامر الثابت في  صحيحي ) واإلقامة للمنفرد األذان نعم يسن 
يعجب رب  من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصالة  :قال  أن النبي ( والنسائي

انظروا إلى عبدي هذا يؤذن و يقيم الصالة يخاف مني قد   : و يصلي فيقول اهلل عز و جل 
   . غفرت لعبدي و أدخلته الجنة 

 
 

 
 واإلقامةاألذان حكم أخذ األجرة على 
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 ؟  واإلقامةاألذان حكم أخذ األجرة على ما هو : مسألة 
ألنهما قوربة مان القواَرب وعباادٌة مان العباادات،       واإلقامةاألذان يحرم أخذ األجرة على 

ا َوِزيَنَتَهاا  َمْن َكاَن ُيِريُد اُلَحَياَة الادلُنيَ (: والعبادات ال يجوز أخذ األجرة عليها؛ لقوله تعالى
ُأوَلَئَ  الَِّذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي اُلآِخَرِة ( 15:هود( )نوَوفِّ َإَلْيِهْم أ ْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال ُيْبَخُسوَن

   (16:هود( )َإلَّا النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل َما َكانووا َيْعَملووَن

، صاحيح  ، فلم يكان أذاناه وال إقامتاه     ه أو إقامته الدلنيا بطل عملوهوألنه إذا أراد بأذان 
من َعِمل َعَماًل ليس عليه »  :قال  أن النبي ( لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . أمُرنا فهو َردٌّ
لحديَّ عثمان بن أبي العاص الثابت فاي   )األذان عن اتخاذ األجرة على  وقد نهى النبي 

أن اتخاذ مؤذناًا ال   :  إن مخر ما عهد إليو النبي : قال ( والترمذي داوود أبي صحيحي 
 . يأخذ على مذانه أجرًا 

  :قال بعض أهل العلم  ]*[
 . ألن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلىو من أن أطلبها بالدين 

تنبيه :  ُدوَن عقاٍد  من أذَّن في هذا المسجد فله كاذا وكاذا    :أما الُجَعالة بأن يقول
وإلزام فهذه جائزة؛ ألنَّه ال إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذَّن، وال بأس بالمكافأة لمن أذَّن، 

 .وكذل  اإلقامة
 من بيت المال ؟  واإلقامةاألذان هل يجوز أن يعطى على : مسألة 
 وهو ما يسامى اآلن بالراتاب   من بيت المال واإلقامةاألذان نعم يجوز أن يعطى على  ،

من مصاالح المسالمين ،    اآلذان واإلقامة وذل  ألن بيت المال وضع لمصالح المسلمين و
يعطى من بيت المال بشرط أال يوجد متطوع فإن وجد متطوع فإنه ال يجاوز أن   نفيجوز أ

 . نعطيه من بيت المال حمايًة لبيت المال من أن يصرف بدون حاجٍة إلى صرفه 
 توافرها في المؤذن ؟ ما هي الصفات الواجب : مسألة 
]*[ الصفات الواجب توافرها في المؤذن أن يكون أمينًا عامًا بالوقت . 
على اشتراط األمانة في المؤذن  الدليل : 
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َإنو َخْيَر َمِن  (:أنو األمانة أحد الرلكنين المقصودين في كلِّ شيء، والثاني القووة كما قال تعالى
 (.26اآليةمن : القصص()أ ِميُناْسَتْأَجْرَت اُلَقِويل اُل

( َوَإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ أ ِميٌن (: إلى سليمان« بلقيس»وقال الِعُفريت الذي أراد أن يأتي بعرش 
 (.39اآليةمن : النمل)

وإذا ُوِجَد ضعيٌف . القووة واألمانة: وعدم السوداد في العمل يأتي من اختالل أحد الوصفين
 ن؛ أيلهما يقدم؟أميٌن؛ وقويٌّ غيُر أمي

أن النبي ( والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه ولحديَّ )
  اإلمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد األئمة و اغفر للمؤذنين  :قال .   

على فطر الناس وسحورهم وكذا   وعلى  مؤتمنأي  [ :المؤذن مؤتمن] الشاهد قوله 
 .س خصوصًا فيما سبق؛ حيَّ كان النَّاس يؤذِّنون فوق المنارةعورات النَّا

المؤذنون أمناء : قال  أن النبي ( حديَّ أبي محذورة  الثابت في  صحيح الجامع )
   . المسلمين على صالتهم و حاجتهم 

قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح الجامع   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . مسلمين على فطرهم و سحورهم المؤذنون أمناء ال:
 : على اشتراط العلم بالوقت في المؤذن  الدليل*

فلو لم يكن عالمًا بالوقت لكان سببًا في إفساد  و سحورهم ألنه مؤتمن على فطر الناس 
صيامهم وكذا هو مؤتمن على صالة الناس فلو لم يكن عالمًا بالوقت لكان سببًا في إفساد 

 . ل دخول الوقت مثاًل صالتهم كأن يصلون قب
 

 
 

 ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن ؟ : مسألة 
 : أن يبتغي بأذانه وجه اهلل تعالى فال يأخذ على مذانه أجرًا [ 1]
إن مخار  : قال ( والترمذي أبي داوود لحديَّ عثمان بن أبي العاص الثابت في  صحيحي ) 

 . مذانه أجرًا  أن اتخذ مؤذنًا ال يأخذ على:  ما عهد إليو النبي 

 ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن 
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 :قال بعض أهل العلم  ]*[
 . ألن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلىو من أن أطلبها بالدين  

من أذَّن في هذا المسجد فله كذا وكذا ُدوَن عقٍد وإلزام فهذه جائزة؛ : أما الُجَعالة؛ بأن يقول
 .افأة لمن أذَّن، وكذل  اإلقامةألنَّه ال إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذَّن، وال بأس بالمك

 أن يكون طاهرًا ألن السنة ذكر اهلل تعالى على طهارة [ 2]
وهو  أنه أتى النبي ( والنسائي أبي داوود لحديَّ الهاجر بن قونفد الثابت في  صحيحي )

إني كرهت أن أذكر اهلل عز : يبول فسلَّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال 
 . إال على طوهر أو قال على طهارة وجل 

كانوا يستقبلون القبلة وألن   لقبلة وذل  ألن مؤذني رسول اهللأن يكون مستقبل ا[ 3]
 القبلة أشرف الجهات 

أن يلتفت برأسه وعنقه يمينًا عند قوله حي على الصالة وشمااًل عند قوله حي على [ 4]
فجعلتو : أنه رأى بالاًل يؤذن قال ( حيحين لحديَّ أبي ُجَحْيَفة الثابت في  الص. )الفالح 

 . أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينًا وشمااًل حي على الصالة حي على الفالح 
قال (  صحيح الترمذيلحديَّ أبي ُجَحْيَفة الثابت في  : )أن يدخل أصبعيه في أذنيه [ 5]

 . رأيت بالاًل يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه 
 أنه سمع النبي ( لحديَّ أبي سعيٍد الثابت في  صحيح البخاري)يرفع صوته بالنداء [ 6]

 . ال يسمع مدى صوت المؤذن جٌن وال إنٌس وال شيٌء إال شهد له يوم القيامة : يقول 
 واإلقامة ؟ األذان ما عدد كلمات : مسألة 

ي محذورة الثابت في  لحديَّ أب)  األذان تسع عشرة كلمة و اإلقامة سبع عشرة كلمة 
األذان تسع عشرة كلمة و اإلقامة سبع عشرة : قال  أن النبي ( صحيح السنن األربعة 

   . كلمة 
 

 
 

 سبب مشروعية األذان ؟ ما هو : مسألة 

 سبب مشروعية األذان 
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كان يقول كان المسلمون حين قادموا  :  قال ( حديَّ بن عمر الثابت في  صحيح البخاري)
ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلا  فقاال بعضاهم    المدينة يجتمعون فيتحينون الصالة 

اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمار أوال  
  تبعثون رجال ينادي بالصالة فقال رسول اهلل 

 . يا بالل قم فناد بالصالة  

  لما أمر رساول اهلل   (والترمذي أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن زيد الثابت في  صحيحي )
بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصالة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فاي  
يده فقلت يا عبد اهلل أتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصالة قال أفال 

اهلل أكبار اهلل   أدل  على ما هو خير من ذل  فقلت له بلى قال فقال تقول اهلل أكبر اهلل أكبر
أكبر أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن محمدا رساول اهلل أشاهد أن   
محمدا رسول اهلل حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفاالح اهلل  

ت الصالة اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهلل قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقم
أكبر اهلل أكبر أشهد أن ال اله إال اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل حي على الصالة حي علاى  
الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهلل فلما أصبحت أتيات  

الل فألق علياه  فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل فقم مع ب  رسول اهلل 
 .  ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا من 

 هل يجوز األذان لألعمى ؟ : مسألة 
 السنة الثابتة الصحيحة نعم يجوز األذان لألعمى بنص 

إن باالال  : قاال   أن النباي  ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
توم ثم قال وكان رجال أعمى ال ينادي حتاى  يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مك

 .  يقال له أصبحت أصبحت 

 هل يستحب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس ؟ : مسألة 
 السنة الثابتة الصحيحة نعم يستحب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس بنص 

اهلل أكبار    : إذا قال المؤذن  :قال  أن النبي ( حديَّ عمر  الثابت في  صحيح مسلم  )
أشاهد    : أشهد أن ال إله إال اهلل قال   : اهلل أكبر اهلل أكبر ثم قال   : اهلل أكبر فقال أحدكم 
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أشهد أن محمدا رساول اهلل    : أشهد أن محمدا رسول اهلل قال   : أن ال إله إال اهلل ثم قال 
حي على الفاالح    : ل ال حول و ال قوة إال باهلل ثم قا  : حي على الصالة قال   : ثم قال 
اهلل أكبر اهلل أكبر ثم   : اهلل أكبر اهلل أكبر قال   : ال حول و ال قوة إال باهلل ثم قال   : قال 
   . ال إله إال اهلل من قلبه دخل الجنة   : ال إله إال اهلل قال   : قال 

ن المؤذن يجمع بين فيه إشارة ظاهرة إلى أ[ اهلل أكبر اهلل أكبر] النبي قول  :وجه الداللة 
 . كل تكبيرتين في نفس وأن السامع يجيبه كذل  

 ما معنى الترجيع في األذان ، وهل يستحب الترجيع في األذان ؟ : مسألة 
الترجيع في األذان أن يقول الشهادتين مرتين بصوٍت منخفض ثم يعود فيقولهماا مارتين   

 .الثابتة الصحيحة السنة بصوٍت مرتفع ، و الترجيع في األذان مستحب بنص 
قال قلت يا رسول اهلل علمني سنة ( حديَّ أبي محذورة الثابت في  صحيح السنن األربعة )

األذان قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبار ترفاع بهاا    
ا رساول اهلل  صوت  ثم تقول أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن محماد 

أشهد أن محمدا رسول اهلل تخفض بها صوت  ثم ترفع صوت  بالشهادة أشهد أن ال إله إال 
اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل حي على 
الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح فإن كاان صاالة الصابح قلات     

 .  ر من النوم الصالة خير من النوم اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهللالصالة خي
 ما معنى التثويب في األذان في صالة الصبح ، وهل يستحب ذل  ؟ : مسألة 

الصالة خير من النوم الصالة خير من أن يقول : معنى التثويب في األذان في صالة الصبح 
 .السنة الثابتة الصحيحة صبح مستحب بنص ، و التثويب في األذان في صالة ال النوم

قال قلت يا رسول اهلل علمني سنة ( حديَّ أبي محذورة الثابت في  صحيح السنن األربعة )
األذان قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبار ترفاع بهاا    

ال اهلل أشهد أن محمادا رساول اهلل   صوت  ثم تقول أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إ
أشهد أن محمدا رسول اهلل تخفض بها صوت  ثم ترفع صوت  بالشهادة أشهد أن ال إله إال 
اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل حي على 

الصابح قلات    الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح فإن كاان صاالة  
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 .  الصالة خير من النوم الصالة خير من النوم اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهلل

 [ فإن كان صالة الصبح قلت الصالة خير من النوم الصالة خير من النوم]  الشاهد قوله
 هل التثويب في األذان في صالة الصبح يكون في األذان األول أم الثاني ؟ : مسألة 

ي األذان في صالة الصبح يكون في األذان الثاني ألنه األذان الحقيقي ، أما األذان التثويب ف
 األول فليس لصالة الصبح ، إنما هو ليوقظ النائم ويرجع القائم 

ال يمنعن أحادكم أو أحادا    :قال  أن النبي ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )
دي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن منكم أذان بالل من سحوره فإنه يؤذن أو ينا

 .  يقول الفجر أو الصبح
ورد األذان بصيٍغ مختلفٍة الثابت في  صحيحة أحيانًا بالترجيع وبغير ترجيع ، فما : مسألة 

 الواجب إتباعه في ذل  ؟ 
 :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[
يفعلها على هذا الوجه تارة وعلى الوجاه  العبادة الواردة على وجوة متنوعة األفضل أن  

 انتهى . اآلخر تارة 
تنبيه :  علاى هاذا   [  التي أتت بصيٍغ مختلفٍة الثابت في  صحيحة] اإلتيان بالعبادة

 : الوجه تارة وعلى الوجه اآلخر تارة لها ثالَّ فوائد عظيمة 
 .  حفظ السنة بوجوهها ألن  إذا اقتصرت على  وجٍه واحد مات اآلخر[ 1]
التيسير على المكلف ألنه أحيانًا يكون بعض الوجوه أخف مان بعاض ، فماثال فاي     [ 2]

التسبيح ورد في بعض السنن تسبح عشرًا و تحمد عشرًا و تكبر  عشرًا ، فهذا يكون أيسر 
على بعض الناس من التسبيح ثالثًا وثالثين و التحميد ثالثاًا وثالثاين و التكبيار  ثالثاًا     

 . وثالثين 
أن ذل  أحضر للقلب ألن  إذا اعتدت صفًة معينة صارت بمنزلة الماكينة األتوماتيكياة  [ 3]

فمن الممكن أن تقولها وأنت ال تدري أن  تقولها ، وأما إذا نوعت كان هذا أكثر استحضارًا 
 . للعبادة 

 . العمل بالشَّريعة على جميع وجوهها: رابعًا[ 4]
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تنبيه : تالف تنوع بأن تأتي بها على هذا الوجه تارة وعلى فعل العبادة التي فيها اخ
الوجه اآلخر تارة مشروط بأمن الفتنة ، أما إذا حصلت الفتنة أو ِخيف وقوعها فيمتنع ذل  

تار    ويجب في هذه الحالة أن تقتصر على الصفة التي ال تحصل بها الفتنة ألن النباي  
 . فتنة نقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم خوفًا من ال

عن الجدر أمن البيات    قالت  سألت رسول اهلل ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
هو قال نعم قلت فلم لم يدخلوه في البيت قال إن قوم  قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه 
مرتفعا ؟ قال فعل ذل  قوم  ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولوال أن قوم  حاديَّ  

الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه عهدهم في 
 .  باألرض

 
 

 
 ؟  يقال عند سماع األذانماذا : مسألة  

إذا سمعنا النداء نقول مثل ما يقول المؤذن إال في الحيعلتين فإننا نقول ال حول و ال قوة إال 
 باهلل 

إذا سمعتم النداء فقولوا مثال   :قال  أن النبي  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين)
   . ما يقول المؤذن 

اهلل أكبار    : إذا قال المؤذن  :قال  أن النبي ( حديَّ عمر  الثابت في  صحيح مسلم  )
أشاهد    : أشهد أن ال إله إال اهلل قال   : اهلل أكبر اهلل أكبر ثم قال   : اهلل أكبر فقال أحدكم 

أشهد أن محمدا رساول اهلل    : أشهد أن محمدا رسول اهلل قال   :  ثم قال أن ال إله إال اهلل
حي على الفاالح    : ال حول و ال قوة إال باهلل ثم قال   : حي على الصالة قال   : ثم قال 
اهلل أكبر اهلل أكبر ثم   : اهلل أكبر اهلل أكبر قال   : ال حول و ال قوة إال باهلل ثم قال   : قال 
   . ال إله إال اهلل من قلبه دخل الجنة   : ال إله إال اهلل قال   : قال 

 

 

 ما يقال عند سماع األذان 
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 ؟  يقال بعد األذانماذا : مسألة 
 : ما يلي  يقال بعد األذانالذي 

 ونسأل اهلل تعالى له الوسيلة  نصلي على النبي [ 1]
م المؤذن إذا سمعت :قال  أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح مسلم  )

فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا ثام  
سلوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل و أرجوا أن أكون 

   . أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة 
 :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح البخاريعنهما  جابر ابن عبد اهلل رضي اهللحديَّ )

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائماة مت محمادا     : من قال حين يسمع النداء 
   . الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة 

 ٍد رسوال بعد الشهادة نقول رضيت باهلل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحم[ 2]
من قاال حاين    :قال  أن النبي ( حديَّ سعد بن أبي وقاص الثابت في  صحيح مسلم  )

أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله  :  النداءيسمع 
   . رضيت باهلل ربا و بمحمد رسوال و باإلسالم دينا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه 

 
 

 الدعاء بين األذان واإلقامة ؟  هل يستحب : مسألة 
 السنة الثابتة الصحيحة الدعاء بين األذان واإلقامة من أجلِّ أوقات الدعاء بنص 

 
ال يرُد الادعاء   :قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ أنس الثابت في  صحيحي )

 . بين األذان واإلقامة 
 

 ما يقال بعد األذان

 الدعاء بين األذان واإلقامة
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 فصل بين األذان واإلقامة ؟ الهل ُيسُن : مسألة 
  الفصل بين األذان واإلقامةُيسُن نعم 
بين كل أذانين صالة  :قال  أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن الُمَغفَّل الثابت في  الصحيحين )
 . لمن شاء _ ثالثًا _ 

 . فدول ذل  على أنه البد من الفصل بين األذان واإلقامة 
 
 
 

 ؟  ن المسجد بعد األذانالخروج مهل يجوز : مسألة 
 .إال لحاجٍة ماسة ال يستطيع تأجيلها  الخروج من المسجد بعد األذانال يجوز 

أبي هريرة  كنا قعودًا في المسجد مع : قال ( حديَّ أبي الشعثاء الثابت في  صحيح مسلم )
أما هذا فقد عصاى  : فخرج رجٌل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة  رضي اهلل عنه 

 . با القاسم أ
 

 
 
 

 ؟  إذا تعددت الفوائت فهل يؤذن لكِل صالة أم يؤذن أذانًا واحدًا: مسألة 
 إذا تعددت الفوائت يؤذن أذانًا واحدًا أنه السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 

  .ويقيم لكل صالة 
  إن المشركين شغلوا رساول اهلل : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح النسائي)

عن أربع صلوات يوم الخندق فأمر بالل فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم 
 . أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء 

 صل بين األذان واإلقامة الف

 النهي عن الخروج من المسجد بعد األذان

 إذا تعددت الفوائت يؤذن أذانًا واحدًا 
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 هل يجوز لغير المؤذن أن يقيم الصالة ؟ : مسألة 

ن باالل  يجوز لغير المؤذن أن يقيم الصالة اتفاقا إال أن األولى أن يتولى اإلقامة المؤذن أل
التباس بين الناس في هذا األمر ،  وحتى يعلام   لهو الذي كان يؤذن ويقيم وحتى ال يحص

 . معًا  نالمؤذن أنه مسئول عن اإلعالميي
ذهب إلى بني عمرٍو بان   أن النبي ( حديَّ سهل بن سعد الثابت في  صحيح البخاري )

 . اس فأقيم أتصلي للن: عوٍف ليصلح بينهم فقام بالل إلى أبي بكٍر فقال 
 
 

 اللحن في األذان ؟ هل يجوز : مسألة 
 :اللَّحن ينقسم إلى قسمين

[ اهلل أكبار ] كما لو قال المؤذن قسم ال يصحل معه األذان، وهو الذي يتغيور به المعنى،  - 1
 .  لألن أكبار جمع كبر وهو الطب[ اهلل أكبر ] بداًل من    

 ة، وهو الذي ال يتغيور به المعنى، كما وقسم يصحل به األذان مع الكراه - 2
فإنَّه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحاة بعاد َضامٍّ أن    « اهلل وكبر»: لو قال

 َتقلب واوًا، 
 هل يجوز األذان قبل وقت الصالة ؟ : مسألة 

وقات   ال يجوز األذان قبل وقت الصالة ألن األذان إعالم بدخول وقت الصالة ، فإن لم يدخل
 . الصالة فال يكون لإلعالم معنى 

إذا حضرت الصالةو »: قال  أن النبي (  حديَّ مال  بن الُحويرَّ الثابت في  الصحيحين)
 ( فلُيؤذِّْن لكم أحُدكم وليؤمكم أكبركم 

 هل يؤذن للصالة عند دخول وقت الصالة أم عند إرادة فعل الصالة ؟ : مسألة 
 ادة فعل الصالة أنه يؤذن للصالة عند إر الصحيح

 األْوَلى أن يتولى المؤذن اإلقامة 

 اللحن في األذان 
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في سفٍر فأراد الماؤذن أن    لنبي كنا مع  ا: قال ( حديَّ أبي ذر الثابت في  الصحيحين)
أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلاول    لنبي يؤذن للصالة فقال له  ا

 . إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة :  لنبي فقال ا
 هل يجزئ األذان قبل الفجر ؟ : سألة م

ال يجزئ األذان قبل الوقت سواء الفجر أم غيره ، ألن األذان إعالم بدخول وقت الصاالة ،  
أن ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )وعى هذا فقبل الوقت ال يجزئ األذان ، أما 

ره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ال يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بالل من سحو :قال  النبي 
فإناه أذان لايس لصاالة    . [  ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح

 . الفجر وإنما مقصوده أن يوقظ النائم ويرجع القائم 
 

 

 
 ما هو الشرط لغًة وشرعا ؟ : مسألة 

َإلَّا السواَعَة أ ْن َتْأِتَيُهْم َبُغَتًة َفَقْد َجاَء َفَهْل َيُنظوُروَن (: ، ومنه قوله تعالى العالمة: الشَّرط لوغًة
 .عالماتها: ، أي(11اآليةمن : محمد()أ ُشَراطوها

: مثل. ما يلزم من َعَدِمِه العدُم، وال يلزم من وجوده الوجوُد:  والشَّرطو عند األصوليين
ة الصوالة، وال يلزم من الُوُضوء للصوالة؛ يلزَم من عدمه عدم صحوة الصوالة؛ ألنه شرط لصحو

وجوده وجود الصوالة، فلو توضوأ إنسان فال يلزمه أن ُيصلِّي، لكن لو لم يتوضوأ وصلَّى لم 
 .تصحو

 ما هي شروط الصالة ؟ : مسألة 
 : شروط الصالة هي ما يلي 

 : اإلسالم والتمييز والعقل [ 3،2،1]
 : دليل اشتراط اإلسالم 

لمعاذ بن جبل  حاين   رسول اهلل  قال ، قال( ي  الصحيحين حديَّ ابن عباس الثابت ف) 
إن  ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال  :بعثه إلى اليمن 

اهلل و أن محمدا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قاد فارض علايهم    

 شروط الصالة: باب 
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هم أطاعوا ل  بذل  فاأخبرهم أن اهلل قاد فارض     خمُس صلواٍت في كل يوٍم و ليلة ، فإن
تؤخذ من أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإيا  و كرائم  عليهم صدقًة

   . أموالهم و اتِق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين اهلل حجاب 
التمييز  دليل اشتراط : 
 :قاال   أن النبي ( والترمذي بي داوود أحديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيحي )

مروا أوالدكم بالصالة و هم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر سانين و  
 . فرقوا بينهم في المضاجع 

العقل  دليل اشتراط  : 
رفع القلم عن   :قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي )

   .  ُيفيقحتى  المجنونو عن  يحتلمالنائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى عن   : ثالَّ 
 : العلم بدخول الوقت [ 4]

  [103: اآلية -النساء : سورة( ]َإّن الّصاَلَة َكاَنُت َعَلى اُلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا ّمْوقووتًا: )قال تعالى
 فال تصح الصالة قبل دخول الوقت وال بعدها إال لعذر 

 : ة الني[ 5]
: اآلياة  -البينة : سورة( ]َوَمآ ُأِمُرَوُا َإاّل َلَيْعُبُدوُا الّلَه ُمُخِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء: )قال تعالى

5]  
إنما األعمال بالنيات و إنماا لكال    :قال  أن النبي ( في  الصحيحينالثابت  حديَّ عمر)

لى اهلل و رسوله و من كانات  امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهلل و رسوله فهجرته إ
 (  هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

 : استقبال القبلة [ 6]
َوِمْن َحْيَّو َخَرْجَت َفَولَّ َوْجَهَ  َشُطَر اُلَمْسِجِد اُلَحَراِم َوَحْيَّو َماا كوُناتوْم َفَوّلاوُا    : )قال تعالى

 [150: اآلية –البقرة : سورة( ]ُوُجوَهكوْم َشُطَرُه
إذا قمات   :قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر مع  من القرمن ثم اركع 
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تاى  ثم ارفاع ح حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا 
   . ثم افعل ذل  في صالت  كلها تطمئن جالسا 

 : طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه [ 0]
 : دليل طهارة الثوب 

 [4: اآلية -المدثر : سورة( ]َوِثَياَبَ  َفَطّهْر: )قال تعالى
خلع نعليه  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . ا أخبره أن فيهما قذٌر لم

 : دليل طهارة البدن 
إنهما ليعاذبان و  بقبرين فقال  مر النبي : قال ( حديَّ بن عباس الثابت في  الصحيحين)

   .بوله من  ترما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة و أما اآلخر فكان ال يست
 دليل طهارة المكان : 
أن أعرابي بال في المجد ( الثابت في  صحيح البخاري   عنه أبي هريرة  رضي اهللحديَّ )

دعوه وهريقوا على بوله سجاًل من ماء أو ذنوبًا مان مااء    فتناوله الناس فقال  النبي 
 . فإنما بعثتم ُمَيسِّرين ولم تبعثوا ُمَعسِّرين 

 : الطهارة من الحدثين [ 1]
ا قوْمتوْم َإَلى الّصالِة فاُغِسلووُا ُوُجوَهكوْم َوأ ْيِدَيكوْم َإَلى اُلَمَراِفِق َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا َإَذ: )قال تعالى

 [6 /المائدة ( ]َواْمَسُحوُا ِبُرُؤوِسكوْم َوأ ْرُجَلكوْم َإَلى اُلَكْعَبيِن َوَإن كونتوْم ُجنوبًا َفاّطّهُروُا
ال يقبال    :قال  ي أن النب( الثابت في  صحيح مسلم  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

   . لول اهلل صالة بغير طهور و ال صدقة من غو
 : ستر العورة [ 9]

 [31: اآلية -األعراف : سورة( ]َياَبِنَي مَدَم خوذووُا ِزيَنَتكوْم ِعنَد كولَّ َمْسِجٍد: )قال تعالى
 والمراد بالزينة ستر العورة 

ال يقبل اهلل   :قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )
 . صالة حائٍض إال بخمار 

تنبيه :  عورة الرجل  في الصالة ما بين السرة والركبة : 
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ما بين السرة   :قال  أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن جعفر الثابت في  صحيح الجامع) 

 . والركبة عورة 
غِط فخذ    :قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ ُجرهد الثابت في  صحيحي )

 . فإن الفخذ عورة 
 المرأة كلها عورة إال وجهها وكفيها  :أما عورة المرأة في الصالة . 
ال يقبل اهلل   :قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )

 . صالة حائٍض إال بخمار 
 

 مسائل هامة في شروط الصالة
 

 ما الفرق بين شروط الصالة وشروط صحة الصالة ؟ : مسألة  
 يكون قبلها وفيها  :شروط الصالة 
 البد أن يكون فيها  :وشروط صحة الصالة 
تنبيه :  [ كل واجب في العبادة شرٌط لصحتها ] 

 ما الفرق بين الشرط والركن ؟ : مسألة 
 الركن  الشرط

يكون قبل الصالة ويستمر إلى (1
 مخرها

ون قبل الصالة والبد أن يكون ال يك 
فيها ، وال يستمر إلى مخرها بل ينتقل 

 من ركن إلى ركن 
الشروط ال تتكون منها ماهية (2

 الصالة 
 الركن تتكون منها ماهية الصالة 

 إنسان يلبس ثوب عليه نجاسة هل تبطل الصالة ؟ : مسألة 
َرّبَنا اَل توؤ اِخُذَنا َإن ّنِسيَنآ أ ْو ) : قال تعالىأن الصالة ال تبطل وليس عليه اإلعادة  الصحيح
 [216: اآلية -البقرة : سورة( ]أ ُخَطْأَنا
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إن اهلل تجاوز عن أمتي   :قال  أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة )
 . الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه 

خلع نعليه  أن النبي ( ود أبي داوالثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . لما أخبره أن فيهما قذٌر 

 : وجه الداللة *
 . من أولها  لو كانت الصالة تبطل بحمل النجاسة خطأ دون عمد ألعاد النبي 

 ما حكم من حمل النجاسة في الصالة ؟ : مسألة 
 : المسألة على التفصيل اآلتي 

ه باطلة ألنه تر  واجٌب في العبادة وكل إن كانت النجاسة ال ُيعفى عن يسيرها فصالت[ 1]
 . شرٌط لصحتها  واجٌب في العبادة

 . فال تبطل الصالة  إن كانت النجاسة ُيعفى عن يسيرها[ 2]
 ما هي أمثلة النجاسة اليسيرة التي ُيعفى عنها ؟ : مسألة 

 : قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[
يما إن شق التحرز منها مثل أصحاب الحمر يرى العفو عن يسير جميع النجاسات وال س

 . الذين يالمسونها كثيرًا فهذا ال يخلو غالبًا من رشاش بول الحمار 
في أصحاب البويات فإنه ُيعفى عن يسيرها مما يصيب أبدانهم مما يحول بينها : وقال أيضًا 
 . وبين الماء 

 ؟  استقبال القبلةمتى يسقط : مسألة 
 : ي حالتين استقبال القبلة فيسقط 

كان : قال ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما لحديَّ : )المتنفل الراكب [ 1]
يصلي على راحلته حيَّ توجوهت به ُيومُئ إيمائًا صالة الليل إال الفرائض ويوتر  النبي 

 . على راحلته 
  [16 /التغابن ( ]ْعتوْمَفاّتقووُا الّلَه َما اْسَتَط: )تعالىلقوله : عند اشتداد الحرب [ 2]
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: تعاالى في قوله ( الثابت في  صحيح البخاري موقوفًاابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )و
ابن عمر رضي اهلل عنهما قال  [239: اآلية -البقرة : سورة( ]َفإْن ِخُفتوْم َفِرَجااًل أ ْو ُرُكَبانًا)

 . ا مستقبلي القبلة وغير مستقبليه: رضَي اهلل تعالى عنهما 
قال بعض العلماء أن عورة الرجل في الصالة القبل والدبر واستدلوا بحديَّ أناس  : مسألة 

يوم خيبر حسر اإلزار عن فخذه حتى إني ألنظار   الثابت في  صحيح البخاري أن النبي 
فماا  [ إن الفخاذ عاورة   ]، وقال بعضهم بل الفخذ عورة لحديَّ ُجرهد  إلى فخذ النبي 

 الجواب ؟ 
ن  حديَّ أنس أسند أي أصُح إسنادًا ، وحديَّ ُجرهد أحوط وال شا  أن األخاذ   أ الجواب

 . باألحوط أبرُء للذمة وأحفظو للدين 
 

 
 

 ؟  يجُب من الثياب في الصالةما الذي : مسألة 
أي يستر العورة ، فإن كان واسعا فالتحف باه وإن كاان    يجُب من الثياب في الصالةالذي 

 .ضيقا فاتزر به 
قال خرجت مع النباي  ( الثابت في  الصحيحينبر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما جالحديَّ )
   في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به

جابر ابن عباد اهلل رضاي اهلل عنهماا    وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما الُسرى يا 
االشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال  فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا

 . فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به 
 . أي السير بالليل ، والمعنى ما السبب من سير  بالليل  [ما الُسرى] 

 هل تجزئ الصالة في ثوٍب واحد ؟ : مسألة 
حديَّ عمرو بان سالمة   ل)السنة الثابتة الصحيحة نعم تجزئ الصالة في ثوٍب واحد بنص 

يصلي في ثوب واحد مشتمال به في بيت   قال رأيت رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين 
 .  أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه

 ما يجُب من الثياب في الصالة وما ُيستحب
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 ماذا ُيستحب من الثياب في الصالة ؟ : مسألة 
 ُيستحب من الثياب في الصالة لبس ثوبين ألنهما أكمل في الستر واتخاذ الزينة 

 [31: اآلية -األعراف : سورة( ]َياَبِنَي مَدَم خوذووُا ِزيَنَتكوْم ِعنَد كولَّ َمْسِجٍد: )ىقال تعال  
إذا صالى   :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح الجامعابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

   . أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اهلل تعالى أحق من تزين له 
 ؟  هل يتخذ ثوبين معينين للصالة: مسألة 

 .ال يتخذ ثوبين معينين للصالة بل يتخذ أي ثوبين على سبيل البدلية 
  قال قام رجال إلاى النباي    ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

فسأله عن الصالة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمار فقاال إذا   
ابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص فاي  وسع اهلل فأوسعوا جمع رجل عليه ثي

إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء فاي  
 . تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء 

صالى رجال فاي إزار ورداء فاي إزار     : قول عمر رضي اهلل تعالى عنه  :وجه الداللة 
ي سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقميص في إزار وقباء ف
يدل على أنه ال يشترط ثوبين معينين بل يتخذ أي ثاوبين علاى   . وقباء في تبان وقميص 

 ألنه من الخلفاء الراشدين  ةوقول عمر رضي اهلل تعالى عنه سنة متبع. سبيل البدلية 
 :قاال   أن النباي  (والترماذي ود أبي داوحديَّ العرباض بن سارية الثابت في صحيح )

ن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعاش مانكم   إأوصيكم بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و 
بعدي فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و 

   . دعة ضاللةعضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فإن كل محدثة بدعة و كل ب
 ما حكم من صلى في ثوٍب واحد ليس على عاتقيه منه شيء ؟ : مسألة 

أباي هريارة    لحديَّ )ُيكره أن يصلي اإلنسان في ثوٍب واحد ليس على عاتقيه منه شيء 
ال يصلي أحادكم فاي الثاوب     :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه 

 .     الواحد ليس على عاتقيه منه  شيء
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تنبيه :   من المعلوم شرعا أن األصل في النهي التحريم  ، وظاهر لحديَّ أبي هريرة
ال يصلي أحدكم في الثوب الواحاد لايس علاى     رضي اهلل عنه  السابق التحريم لقوله 

جابر ابن عباد   عاتقيه منه  شيء  ، لكن الذي خرج به من التحريم إلى الكراهة هو حديَّ
 ( فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به )  السابق هما اهلل رضي اهلل عن

 ما معنى السدل في الصالة ، وما حكمه ؟ : مسألة 
السدل في الصالة أن يطرح اإلنسان الرداء على كتفيه وال يرد طرفه على اآلخر على كتفيه 

 . 
 ال يجوز  :حكم السدل في الصالة 
أن النباي  ( والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي   أبي هريرة  رضي اهلل عنهلحديَّ )
  نهى عن السدل في الصالة . 
إذا كان الثوب مما يلبس عادًة هكذا فال بأس ن ولذا قال شيخ اإلسالم رحماه اهلل  : { تنبيه}

 . إن طورح القباء على كتفيه من غير إدخال الكمين ال يدخل في السدل : تعالى 
 . ه ُيلبس عادًة هكذا مثل الكوت فإن[ القباء]

 ما معنى اشتمال الصماء ، وما حكمها ؟ : مسألة 
أن يلتحف بالثوب حتى يجلل جسده وال يجعل له منافذ يخرج منها  :معنى اشتمال الصماء 

 . اليدين فيكون الثوب كالصخرة الصماء التي ال منفذ لها 
 الكراهة : حكم اشتمال الصماء 

عان اشاتمال     قال نهاى رساول اهلل   ( صحيح البخاريلحديَّ أبي سعيد الثابت في  )
 .  الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء

 أنه يمنعه من كمال اإلتيان بمشروعات الصالة ، وألنه لو  : اشتمال الصماءوجه كراهية
 . حصل له أذى ال يتمكن من الدفاع عن نفسه 

 ؟ ل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيءوأن يحتبي الرجما معنى : مسألة 
المعنى أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويشدو فخذيه وساقيه إلى جسمه بثاوٍب يلفاه   

 . عليه ، وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم 
 ما حكم تغطية الوجه في الصالة ؟ : مسألة 
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ند عبادتهم النيران ، وألناه  يحرم تغطية الوجه في الصالة لما فيه من التشبه بالمجوس ع
 . إذا سجد جعل بينه وبين موضع سجوده حائاًل 

عن  النبي نهى  : قال ( الثابت في  صحيح أبي داود أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . السدل في الصالة وأن يغطي الرجل فاه 

مان  :  قاال  النباي  أن ( الثابت في  صحيح أبي داودابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 . تشبه بقوٍم فهو منهم 

 أقل أحوال هذا الحديَّ التحريم  :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[
 ما حكم التلثم في الصالة ؟ : مسألة 

 يكره التلثم في الصالة 
عن  النبي نهى  : قال ( الثابت في  صحيح أبي داود أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 . طي الرجل فاه السدل في الصالة وأن يغ
إذا عطس إنسان واحتاج إلى تغطية فمه أو أنفه أو شم رائحًة كريهة فغطى أنفه ، : مسألة 

 هل يدخل ذل  في النهي عن تغطية الفم ؟ 
 . ال  يدخل ذل  في النهي عن تغطية الفم ألنه غطى فمه للحاجة والمكروه تبيحه الحاجة 

 الثياب في الصالة ؟ ما معنى كف الثياب ، وما حكم كف : مسألة 
 معنى كف الثياب تشمير الثياب سواء باللف أو الرفع 

 الكراهة  :حكم كف الثياب في الصالة 
أمرت بالسجود على سابعِة  : قال  النبي أن (  لحديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

نكفاتو  واليدين والركبتين وأطراف القادمين وال  _ وأشار بيده إلى أنفه  –الوجه : أعظم 
 . الثياب والشعر 
أن هذا ليس من تمام الزينة من وجه ، وألن ذل  أشبه بالمتكبر حين يشمر  :وجه الكراهة 

ثيابه وشعره ، وإنما ينبغي له في الصالة أن يسجد هلل تعالى متواضعًا منشغاًل باهلل تعاالى  
 . عن كل شيء 

 ما حكم شد الوسط في الصالة ؟ 
سير ]ألن فيه تشبه بالنصارى ألنهم يشدون أوساطهم بالزنار يحرم شد الوسط في الصالة 
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 [معلوم عند النصارى
مان  : قاال   النباي  أن ( الثابت في  صحيح أبي داودابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . تشبه بقوٍم فهو منهم 
 أقل أحوال هذا الحديَّ التحريم  :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[

 ائل أنا ال أقصد التشبه فما الجواب ؟ لو قال ق: مسألة 
أن التشبه ال يفتقر إلى نية ألن التشبه المشابهة في الشكل والصورة فإذا حصلت  :الجواب 

 . فقد تشبه نوى أم ال 
 ما حكم من جرو ثوبه خيالء ؟ : مسألة 
إلنساان  مأخوذة من الخيل ألنها تجلب التباهي والترف والتعالي ، و الخيالء أن ا :الخيالء 

يجد في نفسه التعاظم على الغير وهذا محرٌم قطعًا لما فيه من الكبر والعجب الاذي يحابط   
 . العمل 

ال ينظُر اهلل : قال  النبي أن ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . إلى من جرو إزاره بطرًا 

مان جار   : قال  النبي أن ( نالثابت في  الصحيحي  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
يا رسول الّله إن إزاري يسترخي   : فقال أبو بكر ثوبه خيالء لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة 

   .  إن  لست ممن يفعله خيالء   : إال أن أتعاهده فقال له 
من جرو ثوبه خيالء استحق العقوبة من الحديَّ السابق ، فما حكم من جرو ثوباه   : مسألة 

 ر خيالء ؟ بغي
من جرو ثوبه  بغير خيالء ال يستحق العقوبة من الحديَّ السابق ولكن يستحق العقوبة من 

 : داللة أحاديَّ أخرى منها 
ماا  : قاال   النبي أن ( الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 . أسفل الكعبين من اإلزار ففي النار 
ثالثاة ال يكلمهام اهلل ياوم    : قال  النبي أن ( يح مسلم  حديَّ أبي ذر الثابت في  صح)

المسبل إزاره و المنان الاذي ال    : القيامة و ال ينظر إليهم و ال يزكيهم و لهم عذاب أليم 
   . يعطي شيئا إال منه و المنفق سلعته بالحلف الكاذب 
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 : ن متالزمان ألنو شرط  قبول العبادة أمرا صفاة صالة النبي يجب علينا تعلم 

َفَمن َكاَن َيْرُجو َلَقآَء َرّبِه َفُلَيْعَماْل َعَمااًل َصااَلحًا َواَل    : )قال تعالى .اإلخالُص هلل تعالى( 1)
 [110: اآلية -الكهف : سورة( ]ُيُشِرْ  ِبِعَباَدِة َرّبِه أ َحَدا

ألنه إن لام  .   العمل صالحًا إال إذا كان على السنة نالعمل صالحًا ، وال يكو  نأن يكو( 2)
 .  يكن العمل على السنة كان مردودًا على صاحبه وال يقبله اهلل تعالى 

من عمل عماًل لايس علياه    :قال  النبي أن ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
 .أمرنا فهو رد 

 أمرنا أن نصلي مثل ما يصلي ، وهذا دليٌل خاص في المسألة  النبي ثم إن  
صالوا كماا    :قاال   النبي أن ( الحويرَّ الثابت في  صحيح البخاري حديَّ مال  بن )

 . رأيتموني ُأصلي 
 ما معنى ِصفةو الصوالة ؟ : مسألة 

 .الكيفية التي تكون عليها: أي :ِصفةو الصوالة
 ؟  صفاة صالة النبي اذكر : مسألة 

 : استقبال القبلة [ 1]
ْجَهَ  َشُطَر اُلَمْسِجِد اُلَحَراِم َوَحْيَّو َماا كوُناتوْم َفَوّلاوُا    َوِمْن َحْيَّو َخَرْجَت َفَولَّ َو: )قال تعالى

 [150: اآلية –البقرة : سورة( ]ُوُجوَهكوْم َشُطَرُه
إذا قمات   :قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

يسر مع  من القرمن ثم اركع إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما ت
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى   

   . تستوي قائما ثم افعل ذل  في صالت  كلها 
تنبيه: استقبال القبلة تفصيل: 

 صفاة صالة النبي 
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يجب عليه أن يستقبل عينها ، والذي ال يشاهدها يجب علاي أن يساتقبل   : الذي يشاهدها 
 . ها آلن هذا هو المقدور عليه وال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها جهت
 أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وبن ماجة أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 . ما بين المشرق والمغرب قبلة  :قال 
تنبيه :   هذا بالنسبة ألهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والعراق ، وأماا

ر فقبلتهم بين المشرق والجنوب وأما اليمن فالمشرق يكون عن يماين المصالي   أهل مص
 . والمغرب عن يساره 

 : أن يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر تكبيرة اإلحرام [ 2]
قاال كاان   ( الترماذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 .  إذا قام إلى الصالة رفع يديه مدًا النبي 
 قال رأيت رساول اهلل  : قال ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

إذا قام إلى الصالة رفع يديه حتى تكون حذو َمُنِكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلا  حاين يكبار    
للركوع و يفعل ذل  حين يرفع رأسه من الركوع وقول سمع اهلل لمن حمده ، وال يفعل ذل  

  .في السجود 
 [ وإذا قام من الركعتين رفع يديه : وفي رواية للبخاري ]
 : فيشدهما على صدره  يضَع يَده الُيمنى على ِذِراِعِه الُيسرىأن [ 3]
كان النَّاُس يؤمرون أن يضَع الروُجُل يَده ( حديَّ سهل بن سعد الثابت في  صحيح البخاري)

 «الُيمنى على ِذِراِعِه الُيسرى في الصوالِة
يضع يده اليمناى   قال كان رسول اهلل ( أبي داوود يَّ طاووس الثابت في  صحيح حد) 

 . على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصالة 
 : دعاء االستفتاح [ 4]
يساكت    كان النبي »: قال( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

ًة ُهِنيًََّة فقلت بأبي وأمي يا رسول اهلل اسكاتت  بين التكبيار  بين التكبير وبين القراءة اسكات
اللَُّهمو باِعْد بيني وبين َخَطاَياي كما باعدت بين المشارق  »: أقول: والقراءة ما تقول ؟   قال



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      101 

الثوُب األبيُض ِمان الادونس، اللَُّهامو اغساْل      والمغرب ، اللَُّهمو نقِّني ِمن الخطايا كما ُينقَّى 
 .«اي بالماِء والثَّلِج والَبَرِدخطاي

إذا اساتفتح   رساول اهلل  كان  :قال( صحيح السنن األربعةحديَّ أبي سعيد الثابت في  )
  .   سبحان  اللهم و بحمد  و تبار  اسم  و تعالى جد  و ال إله غير   : الصالة قال 

 : القراءة في الصالة [ 5]
 ها أجزأت وإن زدت فهو خير فرض القراءة فاتحة الكتاب فإن لم تزد علي

ال صالة لمن لم يقارأ  : قال  أن النبي ( حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في  الصحيحين)
 . بأم الكتاب 

في كٍل صالة ُيقرأ فماا  : قال ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
لم تزد عن أم الكتاب أجازأت  أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم ، وإن  أسمعنا النبي 

 . وإن ِزدت فهو خير 
مان   :قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

بي هريرة  رضي اهلل صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرمن فهي خداج ثالثا غير تمام فقيل أل
يقول قال اهلل  سمعت رسول اهلل  إنا نكون وراء اإلمام فقال اقرأ بها في نفس  فإني عنه 

الحماد هلل  > !تعالى قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد 
قال اهلل تعالى ! <الرحمن الرحيم > !قال اهلل تعالى حمدني عبدي وإذا قال ! <رب العالمين 

وقال مرة فاوض إلاي    قال مجدني عبدي! <مال  يوم الدين > !أثنى علي عبدي وإذا قال 
قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساأل  ! <إيا  نعبد وإيا  نستعين > !عبدي فإذا قال 

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علايهم وال  > !فإذا قال 
 .  قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل! <الضالين 

 [ معنى خداج أي فاسدة ] 
تنبيه: أن ( الثابت في صحيح ابن ماجةجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )يحمل

 . من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة : قال  النبي 
 من لم يحفظ شيئًا من القرمن كيف يصلي ؟ : مسألة 
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سبحان اهلل والحمد هلل وال إله من لم يحفظ شيئًا من القرمن وأراد أن يصلي يجزئه أن يقول 
 .   اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهللإال
جاء رجل إلى ( والنسائيأبي داوود حديَّ عبد اهلل بن أبي أوفى الثابت في  صحيحي ) 

فقال إني ال أستطيع أن مخذ من القرمن شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال قل  النبي 
 .  ول وال قوة إال باهللسبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال ح

تنبيه:  السنة الثابتة وُيسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين في الركعتين األوليين بنص
 . الصحيحة 

يقرأ في الظهر  في الركعتين  كان رسول اهلل ( لحديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين )
فاتحة الكتاب  وكان يطول األوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، و في الركعتين األخيرتين ب

 . الركعة األولى ما ال يطول في الثانية ، وهكذا في صالة العصر وهكذا في صالة الصبح 
 : الركوع ومسائله [ 6]

 . يضع يديه على ركبتيه مفرجتي األصابع مستويًا ظهره  :صفة الركوع 
بقت بين صليت إلى جنب أبي فط: قال ( حديَّ مصعب بن سعد الثابت في  الصحيحين )

كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا : َكَفيو ثم وضعتهما بين فخذيو فنهاني أبي وقال 
 . على الركب 

إذا ركع لم يشخص  قالت كان رسول اهلل (  حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
 .  رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذل 

 [ أي لم يرفعه :  لم يشخص رأسهمعنى ]
 [ أي لم يخفضه:  ولم يصوبهى معن]
إذا ركع سوى ظهره حتى لو  رسول اهلل  كان( حديَّ وابصة الثابت في  صحيح الجامع )

  .  صب عليه الماء الستقر
 : ما يقال في الركوع 
ويسن أن يقول سبحان  اللهم ربنا وبحمد  اللهم اغفر  سبحان ربي العظيميقال في الركوع 

 . المالئكة والروحسبوح قدوس رب لي، ويقول 
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كان يقول في ركوعه سبحان ربي  أن النبي  ( الثابت في  صحيح مسلم  حذيفة حديَّ )
العظيم وفي سجوده سبحان ربي األعلى وما مر بآية رحمة إال وقف عندها فسأل وال بآية 

 . عذاب إال وقف عندها فتعوذ 
أال وإني نهيت أن اقرأ :  قال أن النبي  ( الثابت في  صحيح مسلم   حديَّ ابن عباس )

القرمن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في 
 .  الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

 االطمئنان ركن في الركوع واإلخالل به مبطٌل للصالة : 
ه فلما قضى أنه  رأى رجال ال يتم ركوعه وال سجود( حديَّ حذيفة الثابت في  الصحيحين)

 .  صالته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد 
ال :قال  :قال  أن النبي ( حديَّ أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح السنن األربعة )

  .  تجزئ صالة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود
 من أدعية الركوع : 
يكثر أن يقول في ركوعه  كان رسول اهلل : قالت ( بت في  الصحيحينحديَّ عائشة الثا)

 . وسجوده سبحان  اللهم ربنا وبحمد  اللهم اغفر لي 
كان يقول في ركوعه وسجوده  أن رسول اهلل  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديَّ )

 .  سبوح قدوس رب المالئكة والروح
 : الرفع من الركوع [ 0]

 . حال الرفع ، ال يقال قبل الرفع وال يؤخر بعده [ :  لمن حمدهسمع اهلل] يقول 
 . ثم يقول وهو قائم ربنا ول  الحمد 

إذا  كان رسول اهلل : قال ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )
ع يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اهلل لمن حمده حين يرف قام إلى الصالة 

صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ول  الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر 
يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذل  في الصالة حين حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر 

 .  كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      111 

إذا قاال  :قاال   أن النباي  ( الصحيحين   الثابت في أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
فإنه من وافق قوله قاول    اللهم ربنا و ل  الحمد  : سمع اهلل لمن حمده فقولوا   : اإلمام 

 .   المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 من أدعية الرفع من الركوع : 
 النبي لي وراء كنا نص: قال ( حديَّ ِرفاعة بن رافٍع الُزْرِقي الثابت في  صحيح البخاري)

فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع اهلل لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ول  الحمد حمادًا  
رأيات بضاعًة   : من المتكلم ؟ قال أناا ، قاال   : كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، فلما انصرف قال 
 . وثالثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أوول 

إذا رفع رأسه مان    اهللكان رسول : قال ( مسلم   حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح)
ربنا ل  الحمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعاد  :  الركوع قال 

 .  أهل الثناء والمجد ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد من  الجد
 : التحذير من الرفع قبل اإلمام *
أما يخشاى  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  ضي اهلل عنه أبي هريرة  رلحديَّ )

أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن يجعل اهلل رأسه رأس حمار أو يجعل اهلل صورته صورة 
  .   ؟ حمار 

 : السجود وما يتعلق به من مسائل [ 1]
  محل التكبير حين يهوي ساجدا 
النتقال ما بين الركن الذي تركته إلاى الاركن الاذي    أن جميع تكبيرات ا: القاعدة [ تنبيه]

 . انتقلت إليه 
إذا  كان رساول اهلل  : قال ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اهلل لمن حمده حين يرفع  قام إلى الصالة 
ربنا ول  الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثام يكبار   صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم 

حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذل  في الصاالة  
 .  كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس

 ال تشرع في السجود إال بعد أن يقع اإلمام ساجدًا : 
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إذا قاال   كان رساول اهلل  : قال ( الثابت في  الصحيحين نه البراء رضي اهلل عحديَّ )
 . ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده  لم يحن أحدًا منا ظهره حتى يقع النبي  سمع اهلل لمن حمده

 أعضاء السجود سبعة : 
أمرت بالسجود على سابعِة  : قال  النبي أن (  لحديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

واليدين والركبتين وأطراف القادمين وال نكفاتو   _ أشار بيده إلى أنفه و –الوجه : أعظم 
 . الثياب والشعر 

أن هذا ليس من تمام الزينة من وجه ، وألن ذل  أشبه بالمتكبر حين يشمر  :وجه الكراهة 
ثيابه وشعره ، وإنما ينبغي له في الصالة أن يسجد هلل تعالى متواضعًا منشغاًل باهلل تعاالى  

 . ء عن كل شي
 ال تشرع في السجود إال بعد أن يقع اإلمام ساجدًا : 
إذا قاال   كان رساول اهلل  : قال ( حديَّ البراء رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

 . ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده  لم يحن أحدًا منا ظهره حتى يقع النبي  سمع اهلل لمن حمده
 أعضاء السجود سبعة : 
أمرت بالسجود على سابعِة  : قال  النبي أن (  الثابت في  الصحيحين لحديَّ ابن عباس)

واليدين والركبتين وأطراف القادمين وال نكفاتو   _ وأشار بيده إلى أنفه  –الوجه : أعظم 
 . الثياب والشعر 

  تفريج اليدين مع االعتدال:  
ذا صلى وسجد فاروج  كان إ النبي أن (  حديَّ عبد اهلل بن ُبَحْينة  الثابت في  الصحيحين)

 . بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه 
اعتدلوا في الساجود وال يبساط   : قال  النبي أن (  حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 . أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 
إذا ساجدت  : قاال   النبي أن (  الثابت في  صحيح مسلم  البراء رضي اهلل عنه حديَّ )

 . فضع كفي  وارفع ِمْرفقي  
  فتح أصابع الرجلين في السجود:  
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إذا أهوى  كان رسول اهلل : قال ( حديَّ أبي حميد الساعدي الثابت في  صحيح النسائي )
 . إلى األرض ساجدًا جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه 

 هل يسجد على ركبتيه أواًل ثم يديه أم العكس ؟ : مسألة 
 يقدم ركبتيه أواًل ثم يديه الذي عليه أكثر أهل العلم أنه 
إذا : قال  النبي أن ( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

 . سجد أحدكم فال يبر  كما يبر  البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه 
 قوله  :وجه الداللة [فال يبر  كما يبر  البعير ] ومن المعلوم أن البعير يضع يديه قبل
 [ وليضع يديه قبل ركبتيه]بتيه إذا بر  ، أما مخر الحديَّ رك

 . ففيه انقالب ألنه لو صحو لكان منا قضًا ألول الحديَّ 
  السجود على بطون األصابع : 
ذات ليلة فالتمساته    فقدت رسول اهلل: قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

اللهم إني أعوذ برضاا  مان   :   لهو يقوبيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان و
سخط  و بمعافات  من عقوبت  و أعوذ ب  من  ال أحصي ثناء علي  أنت كما أثنيت علاى  

  .  نفس 
  يضع وجهه بين كفيه : 
قلت للبراء بن عاازب أيان يضاع    : قال ( حديَّ أبي إسحاق الثابت في  صحيح مسلم  )

 . بين كفيه : وجهه إذا سجد فقال 
 ال في السجود ما يق : 
كان يقول في ركوعه سبحان ربي  أن النبي  ( الثابت في  صحيح مسلم  حذيفة حديَّ )

العظيم وفي سجوده سبحان ربي األعلى وما مر بآية رحمة إال وقف عندها فسأل وال بآياة  
 . عذاب إال وقف عندها فتعوذ 

أال وإني نهيت أن اقارأ   :قال  أن النبي  ( الثابت في  صحيح مسلم   حديَّ ابن عباس )
القرمن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في 

 .  الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
 االطمئنان ركن في السجود واإلخالل به مبطٌل للصالة : 
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فلما قضى أنه  رأى رجال ال يتم ركوعه وال سجوده ( حديَّ حذيفة الثابت في  الصحيحين)
 .  صالته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد 

ال  :قال  أن النبي ( حديَّ أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح السنن األربعة )
  .  تجزئ صالة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود

 من أدعية السجود : 
يكثر أن يقول في ركوعه  كان رسول اهلل : قالت ( الصحيحينحديَّ عائشة الثابت في  )

 . وسجوده سبحان  اللهم ربنا وبحمد  اللهم اغفر لي 
كان يقول في ركوعه وسجوده  أن رسول اهلل  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديَّ )

 .  سبوح قدوس رب المالئكة والروح
أقرُب ما : قال  أن النبي ( يح مسلم  الثابت في  صح أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 . يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 
 : الجلسة بين السجدتين [ 9]

 : وهي جلسة ينبغي أن يتوافر فيها االطمئنان كالركوع والسجود 
وسجوده  كان ركوع النبي : قال ( الثابت في  الصحيحين البراء رضي اهلل عنه حديَّ )

 . تين قريبًا من السواء وبين السجد
 : الدعاء بين السجدتين ]*[ 

كان يقول بين  أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديَّ حذيفة الثابت في  صحيحي )
 . السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي 

كان يقول بين  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيحي )
 . لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اللهم اغفر : السجدتين 

  جلسة االستراحة : 
إذا كان في وتر  كان النبي : قال ( حديَّ مال  بن الحويرَّ الثابت في  صحيح البخاري)

 . في صالته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا 
فصلى  حديَّ مال  بن الحويرَّجاءنا  :قال ( الثابت في  صحيح البخاريحديَّ أبي ِقالبة )
إني ألصلي بكم وما أريد الصالة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت : ا في مسجدنا هذا فقال بن
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فقلت ألبي ِقالبة وكيف كانت صالته ؟ قال مثل صالة شيخنا : يصلي ، قال أيوب  النبي 
وكان ذل  الشيخ ُيتُم التكبير وإذا رفع رأسه : هذا ا يعني عمرو بن سلمة ا قال أيوب 

 . ية جلس واعتمد على األرض ثم قام عن السجدة الثان
 ثم يصلي الركعة الثانية كاألولى [ 10]
 : التشهد ومسائله [ 11]
  وهو أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته [ االفتراش]  :صفة جلوس التشهد األول

 . كالفراش وينصب اليمنى 
تين التحيات كان يقول في كل ركع أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى 
 [ التور : ] صفة جلوس التشهد األخير ]*[ 

إذا قعد في  كان رسول اهلل : قال ( حديَّ عبد اهلل بن الزبير الثابت في  صحيح مسلم  )
الصالة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على 

 . السبابة  سرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعهركبته الي
وأشار بالسبابة : قال ( والنسائي أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن الزبير الثابت في  صحيحي )

 . ال يجاوز بصره إشارته 
  صفة اليدين في الجلوس بعد التشهد : 

 :على الصفة اآلتية  ذه اليمنىيده اليسرى على ركبته اليسرى و يده اليمنى على فخيضع 
 يقبض الخنصر والبنصر 
 ُيحلق اإلبهام مع الوسطى 
 يشير بالسبابة 
إذا قعد في  أن رسول اهلل  ( الثابت في  صحيح مسلم ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

وعقد  وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنىالتشهد 
 . وخمسين وأشار بالسبابة ثالثًا 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      116 

  يحر  إصبعه السبابة عند الدعاء فقط ، وعلى هذا فكل كلمة  :كيفية اإلشارة بالسبابة
، ويشير عند . في التشهد يحر  إصبعه ، وأي ال تتضمن دعاء فال يحر  إصبعه فيها 

 . الشهادة 
كان إذا    أن رسول اهلل( الثابت في  صحيح مسلم ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

جلس في الصالة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، ورفع إصبعه يدعو بها ، ووضع 
 . باسطها عليها  يده اليسرى على ركبته اليسرى

إذا قعد في  كان رسول اهلل : قال ( حديَّ عبد اهلل بن الزبير الثابت في  صحيح مسلم  )
قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على الصالة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش 

 . السبابة  ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه
  لفظ التشهد األول : 

التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم علي  أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا 
 .  وعلى عباد اهلل الصالحين

في الصالة  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( بت في  الصحيحينحديَّ ابن مسعود الثا) 
ال تقولوا السالم  قلنا السالم على اهلل من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل 

التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم علي  :  على اهلل فإن اهلل هو السالم ولكن قولوا 
ركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فإنكم إذا قلتم ذل  أيها النبي ورحمة اهلل وب

أصاب كل عبد صالح في السماء واألرض أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده 
 . ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

أن نقول  اهلل رسول علمنا : قال ( صحيح السنن األربعةحديَّ ابن مسعود الثابت في  )
التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم علي  أيها النبي ورحمة : إذا جلسنا في الركعتين 

 .  اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين
 في التشهد األول ؟  هل يستحب الصالة على النبي : مسألة 

لم يعلم ابن عباس رضي  نبي في التشهد األول ألن ال ال يستحب الصالة على النبي 
اهلل تعالى عنهما وابن مسعود رضي اهلل تعالى عنه إال هذا التشهد فقط ولم يذكر الصالة 
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ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما وابن  ولو كان مستحبًا لعلم النبي  على النبي 
 . مسعود رضي اهلل تعالى عنه ضمن تعليم التشهد 

  التي تقال في التشهد األخير صيغة الصالة اإلبراهيمية : 
قلت يا رسول اهلل كيف الصالة عليكم : قال ( حديَّ كعب بن ُعجرة الثابت في  الصحيحين )

قولوا اللهم صل على محمد وعلى : أهل البيت فإن اهلل قد علمنا كيف نسلم عليكم ؟  قال 
م بار  على محمد مل محمد كما صليت على إبراهيم و على مل إبراهيم إن  حميد مجيد الله
 .  وعلى مل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى  مل إبراهيم إن  حميد مجيد

تنبيه: من السنة أن تخفي التشهد 
من السنة أن تخفي : قال ( والترمذيأبي داوود حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيحي )

 . التشهد 
  الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم : 
علمني دعاء  لرسول اهلل قال  أنه ( صديق الثابت في  الصحيحين حديَّ أبي بكر ال)

أدعو به في صالتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وال يغفر الذنوب إال أنت 
 .  فاغفر لي مغفرة من عند  وارحمني إن  أنت الغفور الرحيم

يكون  قام إلى الصالة  إذا كان رسول اهلل : قال ( حديَّ عليٍّ الثابت في  صحيح مسلم  )
من مخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 

 .  أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت
د إذا تشه: قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقول اللهم إني أعوذ ب  من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
 .  ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال

تنبيه:من الدعاء أعجبه  ال يشترط للدعاء بعد التشهد وقبل التسليم دعاء معين بل يتخير
  .السنة الثابتة الصحيحة بنص . إليه فيدعو

في الصالة  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
ال تقولوا السالم  قلنا السالم على اهلل من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل 

التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم علي  :  على اهلل فإن اهلل هو السالم ولكن قولوا 
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ها النبي ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فإنكم إذا قلتم ذل  أي
أصاب كل عبد صالح في السماء واألرض أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده 

 . ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو
  مداب الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم : 
 .   ثم يدعو بعد بما شاء حميد اهلل عز وجل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي ت
 سمع رسول اهلل ( والترمذيأبي داوود حديَّ فضالة بن ُعبيد الثابت في  صحيحي )

عجول  فقال رسول اهلل  رجال يدعو في صالته لم يمجد اهلل تعالى ولم يصل على النبي 
لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل عز وجل وعز والثناء عليه هذا ثم دعاه فقال له أو 
 .  ثم يدعو بعد بما شاء ثم يصلي على النبي 

وأبو بكر  النبي  قال كنت أصلي و( صحيح الترمذيحديَّ ابن مسعود الثابت في  )
ثم دعوت  وعمر معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على اهلل ثم الصالة على رسول اهلل 

 . سل توعطه سل توعطه :  النبي لنفسي فقال 
إن الدعاء موقوف بين السماء : قال ( موقوفا صحيح الترمذيحديَّ عمر الثابت في  )

 .  واألرض ال يصعد منه شيء حتى تصلي على نبي  
 : التسليم [ 12]
الّصاَلِة ِمُفَتاُح »: قال  أن النبي  (والترمذيأبي داوود حديَّ عليٍّ الثابت في  صحيحي )

 .«الّطُهوُر، َوَتْحِريُمَها الّتُكِبيُر، َوَتْحِليلوَها الّتْسِليُم
 ما هي كيفية التسليم ؟ : مسألة 

كان يسلم عن يمينه السالم عليكم ورحمة اهلل  النبي أن  السنة الثابتة الصحيحةورد في 
عن يمينه السالم  كان يسلم النبي وعن يساره السالم عليكم ورحمة اهلل ، وورد كذل  أن 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته وعن يساره السالم عليكم ورحمة اهلل ، وعلى هذا فاالختالف 
هنا اختالف تنوع وليس اختالف تضاد واألفضل فيه أن يأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه 

 . تارة 
يمينه يسلم عن  كان رسول اهلل : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح مسلم  )

 . وعن يساره السالم عليكم ورحمة اهلل ، السالم عليكم ورحمة اهلل 
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يسلم عن يمينه  كان رسول اهلل : قال ( حديَّ وائل بن ُحجر الثابت في  صحيح مسلم  )
 . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وعن يساره السالم عليكم ورحمة اهلل 

 هل توجزئ التسليمة الواحدة ؟ : مسألة 
لحديَّ عائشة الثابت فاي  صاحيحي   )توجزئ التسليمة الواحدة  :قال بعض أهل العلم  []*

كان ُيسلِّم تسليمًة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق  أن النبي ( الترمذي وابن ماجة 
 . األيمن شيئا 

 وقال بعضهم ال توجزئ التسليمة الواحدة 
سليمتين لم يقل أحٌد من أهل العلم أن صاالتنا  واألحوط أن نسلِّم تسليمتين ألننا لو سلمنا ت

باطلة ، أما لو سلمنا تسليمًة واحدة لقال أحٌد من أهل العلم أن صالتنا باطلة ، ومن المعلوم 
 . أمر باالحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل  أن النبي شرعا 

بين و الحارام  الحالل : قال  أن النبي ( لحديَّ النعمان بن بشير الثابت في  الصحيحين)
و  ديناه لاساتبرأ   المشبهات من الناس فمن اتقى  كثيٌر ن ال يعلمه مشبهات بين و بينهما 

يرعى حول الحمى يوش  أن يواقعاه أال و إن لكال    عرضه و من وقع في الشبهات كراٍع
مل  حمى أال و إن حمى اهلل تعالى في أرضه محارمه أال و إن في الجسد مضغة إذا صلحت 

  .  كله و إذا فسدت فسد الجسد كله أال و هي القلب صلح الجسد
ما يريب  إلى ما ال يريبا    ْعَد: قال  أن النبي ( صحيح الترمذيحديَّ علي الثابت في  )

  .  فإن الصدق طمأنينة و الكذب ريبة
 : األذكار بعد السالم [ 13]
 ا ذا الجالل و اإلكراماللهم أنت السالم و من  السالم تباركت ي وقول  ثالثااالستغفار  .  
كاان إذا انصارف مان صاالته      أن النبي ( حديَّ ثوبان  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

  .  اللهم أنت السالم و من  السالم تباركت يا ذا الجالل و اإلكرام  : استغفر ثالثا ثم قال 
شيء قدير  ،  قول ال إله إال اهلل وحده ال شري  له ، له المل  وله الحمد وهو على كل 
 .  اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد من  الجد
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يقول في دبر كل صالة  كان أن النبي ( حديَّ المغيرة بن شعبة الثابت في  الصحيحين )
ال إله إال اهلل وحده ال شري  له ، له المل  وله الحمد وهو على كل شيء قدير  ،  : مكتوبة 
 .   مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد من  الجداللهم ال
ال إله إال اهلل وحده ال شري  له ، له المل  وله الحمد وهو على كل شايء قادير ال   : قول 

حول وال قوة إال باهلل ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن 
 . خلصين له الدين ولو كره الكافرونال إله إال اهلل م

إذا انصارف مان    كان أن النبي ( حديَّ عبد اهلل  بن الزبير الثابت في  صحيح مسلم  )
ال إله إال اهلل وحده ال شري  له ، له المل  وله الحمد وهو على كال شايء   :  الصالة قال 

ه له النعمة وله الفضل وله الثناء قدير ال حول وال قوة إال باهلل ال إله إال اهلل وال نعبد إال إيا
 .  الحسن ال إله إال اهلل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

 التسبيح والتحميد والتكبير ثالثًا وثالثين.  

النبي   جاء الفقراء إلى : قال ( الصحيحين الثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   بالدرجات العلى  والنعيم المقايم يصالون كماا      ذهب أهل الدثور من األموال: فقالوا

نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضٌل من أمواأٍل يحجون بهاا ويعتمارون ويجاهادون     
ال أحدثكم بما  إن أخذتم به  أدركتم  من سبقكم ولم يدركم :  ويتصدقون فقال رسول اهلل 

؟  تسابحون وتحمادون   أحٌد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إال من عمل مثلاه  
فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسابح ثالثاًا وثالثاين    وتكبرون خلف كل صالة ثالثا وثالثين ، 

تقول سابحان اهلل والحماد هلل   : ونحمد ثالثًا وثالثين ونكبِّر ثالثًا وثالثين فرجعت إليه فقال 
 . واهلل أكبر حتى يكون منهن كلهن ثالثًا وثالثين 

مان   :قاال   أن النبي ( في  صحيح مسلم  الثابت  ي اهلل عنه أبي هريرة  رضحديَّ )
سبح اهلل في دبر كل صالة ثالثا و ثالثين و حمد اهلل ثالثا و ثالثين و كبر اهلل ثالثا و ثالثين 

ال إله إال اهلل وحده ال شري  له له المل  و لاه    : فتل  تسع و تسعون و قال تمام المائة 
  .  ير غفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحرالحمد و هو على كل شيء قد

أ َتاِني الّلْيَلَة َرّبي َتَباَرَ  »: قال  أن النبي ( صحيح الترمذيحديَّ ابن عباس الثابت في  )
َوَتَعاَلى في أ ْحَسِن ُصوَرٍة ا َقال  أ ْحِسُبُه في الَمَناِم ا َفَقال  َيا ُمَحَمُد َهْل َتْدِرَي ِفايَم َيُخَتِصاُم     
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في لَمأُل األ ْعَلى؟ َقال  قوُلتو ال، َقال  َفَوَضَع َيَدُه َبْيَن َكِتَفّي َحّتى َوَجْدتو َبْرَدَها َبْيَن َثْدَيّي أ ْو َقال  ا
َقال  َيا ُمَحّمُد َهْل َتْدِري ِفيَم َيُخَتِصاُم الَماأُل   . َنْحِري َفَعِلْمتو َما ِفي الّسَماواِت َوَما ِفي األ ْرِض

ُلتو َنَعْم في الَكّفاَراِت، والَكّفاَراتو الُمُكَّو ِفي الَمْسِجِد َبْعَد الّصلوات، والَمُشُي َعَلاى  األ ْعَلى؟ قو
األ ُقَداِم إلى الَجَماَعاِت وإْسَباغو الُوُضوِء ِفي الَمكاِرِه، وَمْن َفَعل  َذَلَ  َعاَش ِبَخْيٍر َوَماَت ِبَخْياٍر  

َدُتُه ُأّمُه، وَقال  َيا ُمَحّمُد إَذا َصّلْيَت َفقوْل الّلُهّم إّناي أ ْساأ لوَ  ِفْعال     َوَكاَن ِمْن َخِطيئ ِتِه َكَيْوِم َوَل
 .ٍنالَخْيراِت وَتْرَ  الُمُنَكَراِت وُحّب الَمَساِكيِن وَإَذا أ َرْدَت ِبِعَباِدَ  ِفُتَنًة َفاُقِبْضِني َإَلْيَ  َغْيَر َمُفتوو

من قرأ مية الكرسي دبار  : قال  أن النبي  (حديَّ أبي أمامة الثابت في  صحيح الجامع)
  .  كل صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت

و اهلل   ! يا معاذ : قال  أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديَّ معاذ الثابت في  صحيحي )
  و اللهم أعني على ذكر  : إني ألحب  أوصي  يا معاذ ال تدعن في دبر كل صالة أن تقول 

  .  شكر  و حسن عبادت 
كان يقول إذا صلى الصبح حين  أن النبي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 . الهم إني أسأل  علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعماًل متقبال : يسلم 
 

 
 

 
 أركاان الصاالة ؟ ما هي : مسالة 

 جانب الشيء  :الركن لغًة 

 . العبادة تتكون منه العبادة  كُل واجب في :الركن شرعا 
ما يلي ك أركان الصالة  : 
 القيام مع القدرة للفرض وتكبيرة اإلحرام [ 2،1]
 . فاتحة الكتاب والركوع واالعتدال منه [ 5،4،3]
 السجود والجلوس بين السجدتين [ 0،6]
 الطمأنينة [ 1]

 أركاان الصاالة
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 . التشهد األخير والصالة على النبي فيه [ 10،9]
  الترتيب[ 11]

 اذكر األدلة على هذه األركان من الكتاب والسنة ؟ : مسألة 
 : القيام مع القدرة للفرض [ 1] 

 [231: اآلية -البقرة : سورة( ]َوقووُموُا لّلِه َقاِنِتيَن: )قال تعالى
هذا أمر واألصل في األمر الوجاوب ، وهاو   { َوقووُموُا لّلِه }قوله تعالى :  اآليةالشاهد من 

الة وتتكون منه الصالة فهو ركن ألن الركن  هو كُل واجب في العبادة تتكون واجٌب في الص
 . منه العبادة 

 كانت بي بواسير فسألت النباي  : قال ( حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)
  .  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب: عن الصالة فقال 

هذا أمر واألصل في األمار الوجاوب ، وهاو    { صل قائما } له قو: الشاهد من الحديَّ 
واجٌب في الصالة وتتكون منه الصالة فهو ركن ألن الركن  هو كُل واجب في العبادة تتكون 

 . منه العبادة 

 : تكبيرة اإلحرام [ 2]
 حديَّ المسيء في صالته 
إذا قمات   :قاال   ي أن النب( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر مع  من القرمن ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى   

   . تطمئن جالسا ثم افعل ذل  في صالت  كلها 

ذا أمر واألصل في األمر الوجوب ، وهو واجٌب في ه{ فكبر } قوله : الشاهد من الحديَّ 
الصالة وتتكون منه الصالة فهو ركن ألن الركن  هو كُل واجب في العباادة تتكاون مناه    

 . العبادة 

 : فاتحة الكتاب [ 3]
ال صالة لمن لم يقرأ : قال  أن النبي ( حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في  الصحيحين)

 . بفاتحة الكتاب 
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من صلى : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . صالة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي ِخداج 

فدلت هذه األحاديَّ على أن فاتحة الكتاب واجبة وهو واجٌب في الصالة وتتكون منه 
 . الصالة فهو ركن ألن الركن  هو كُل واجب في العبادة تتكون منه العبادة 

 : الركوع [ 4]
( َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اْرَكُعوُا َواْسُجُدوُا َواْعُبُدوُا َرّبكوْم َواُفَعلووُا اُلَخْيَر َلَعّلكوْم توُفِلُحوَن: )قال تعالى

 [00: اآلية -الحج : سورة]
 { اركعوا} قوله تعالى :  اآليةالشاهد من 

في الصالة وتتكون منه الصالة فهو ركن  هذا أمر واألصل في األمر الوجوب ، وهو واجٌب
 . ألن الركن  هو كُل واجب في العبادة تتكون منه العبادة 

 حديَّ المسيء في صالته 

إذا قمت  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
مع  من القرمن ثم اركع إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 

حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 
   . تطمئن جالسا ثم افعل ذل  في صالت  كلها 

هذا أمر واألصل في األمر { ثم اركع حتى تطمئن راكعا  } قوله : الشاهد من الحديَّ 
نه الصالة فهو ركن ألن الركن  هو كُل واجب الوجوب ، وهو واجٌب في الصالة وتتكون م

 . في العبادة تتكون منه العبادة 

 : االعتدال من الركوع [ 5]
 حديَّ المسيء في صالته 

إذا قمت  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
ا تيسر مع  من القرمن ثم اركع إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ م

حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 
   . تطمئن جالسا ثم افعل ذل  في صالت  كلها 
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هذا أمر واألصل في األمر { ثم اركع حتى تطمئن راكعا  } قوله  :الشاهد من الحديَّ 
تتكون منه الصالة فهو ركن ألن الركن  هو كُل واجب الوجوب ، وهو واجٌب في الصالة و

 . في العبادة تتكون منه العبادة 

 : السجود [ 6]

( َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اْرَكُعوُا َواْسُجُدوُا َواْعُبُدوُا َرّبكوْم َواُفَعلووُا اُلَخْيَر َلَعّلكوْم توُفِلُحوَن: )قال تعالى
 [00: اآلية -الحج : سورة]

 { َواْسُجُدوُا } قوله تعالى :  اآليةهد من الشا
هذا أمر واألصل في األمر الوجوب ، وهو واجٌب في الصالة وتتكون منه الصالة فهو ركن 

 . ألن الركن  هو كُل واجب في العبادة تتكون منه العبادة 
 حديَّ المسيء في صالته 

إذا قمت  :قال  النبي  أن( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر مع  من القرمن ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 

   . تطمئن جالسا ثم افعل ذل  في صالت  كلها 

هذا أمر واألصل في األمر { اسجد حتى تطمئن ساجدا  ثم}  قوله : الشاهد من الحديَّ 
الوجوب ، وهو واجٌب في الصالة وتتكون منه الصالة فهو ركن ألن الركن  هو كُل واجب 

 . في العبادة تتكون منه العبادة 
 : الرفع من السجود [ 0]
 حديَّ المسيء في صالته 

إذا قمت  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر مع  من القرمن ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 

   . تطمئن جالسا ثم افعل ذل  في صالت  كلها 
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هذا أمر واألصل في األمر { ثم ارفع حتى تطمئن جالسا }  قوله : الشاهد من الحديَّ 
الوجوب ، وهو واجٌب في الصالة وتتكون منه الصالة فهو ركن ألن الركن  هو كُل واجب 

 . في العبادة تتكون منه العبادة 
 : االطمئنان في الكل [ 1]
 حديَّ المسيء في صالته 

إذا قمت  :قال  أن النبي ( حيحين الثابت في  الص أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر مع  من القرمن ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 

   . تطمئن جالسا ثم افعل ذل  في صالت  كلها 

ولم [ حتى تطمئن ] لما علمه الصالة قال له في كل ركن  ن النبي أ: الشاهد من الحديَّ 
يقل اركع فقط وال اسجد فقط فدل ذل  على أن الواجب األداء مع االطمئنان فدل على أنه 

 . ركن 
 : التشهد األخير [ 9]
في الصالة  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

ال تقولوا السالم  لسالم على اهلل من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل قلنا ا
التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم علي  :  على اهلل فإن اهلل هو السالم ولكن قولوا 

أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فإنكم إذا قلتم ذل  
كل عبد صالح في السماء واألرض أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده أصاب 

 . ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

هذا أمر واألصل في األمر { ولكن قولوا التحيات هلل }  قوله : الشاهد من الحديَّ 
ألن الركن  هو كُل واجب  الوجوب ، وهو واجٌب في الصالة وتتكون منه الصالة فهو ركن

 . في العبادة تتكون منه العبادة 

 : الصالة على النبي في التشهد األخير [ 10]
قلت يا رسول اهلل كيف الصالة عليكم : قال ( حديَّ كعب بن ُعجرة الثابت في  الصحيحين )

علاى  قولوا اللهم صل على محمد و: أهل البيت فإن اهلل قد علمنا كيف نسلم عليكم ؟  قال 
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مل محمد كما صليت على إبراهيم و على مل إبراهيم إن  حميد مجيد اللهم بار  على محمد 
 .  وعلى مل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى  مل إبراهيم إن  حميد مجيد

هاذا أمار   { وعلى مل محمد  قولوا اللهم صل على محمد}  قوله  :الشاهد من الحديَّ 
واجٌب في الصالة وتتكون منه الصاالة فهاو ركان ألن     واألصل في األمر الوجوب ، وهو

 . الركن  هو كُل واجب في العبادة تتكون منه العبادة 
 : الترتيب [ 11]

( َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اْرَكُعوُا َواْسُجُدوُا َواْعُبُدوُا َرّبكوْم َواُفَعلووُا اُلَخْيَر َلَعّلكوْم توُفِلُحوَن: )قال تعالى
 [00: اآلية -حج ال: سورة]

 فدل على األمر بالركوع قبل السجود { اْرَكُعوُا َواْسُجُدوُا }الشاهد قوله تعالى 
 [ أبدأ بما بدأ به اهلل ] إذا ذهب إلى الصفا قال  وكان النبي 

 حديَّ المسيء في صالته 

ت إذا قما  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر مع  من القرمن ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى   

   . تطمئن جالسا ثم افعل ذل  في صالت  كلها 

يب واألصل في األمر الوجوب وألن  فإنها تدل على الترت{ ثم}  قوله : الشاهد من الحديَّ 
]  واظب على الصالة مرتبة إلى أن مات ولم ُينقل عنه غير الترتيب وقد قاال    النبي 

 [ صلوا كما رأيتموني أصلي 
 
 

 

 
 بين الركن والواجب ؟  قما لفر: مسألة 

 . الف األركان واجبة بل هي مكد من الواجبات ، وبين  األركان والواجبات أوجه شبه واخت 
  من تر  أحدهما متعمدًا بطلت صالته  :أوجه الشبه بين  األركان والواجبات . 
  أوجه االختالف بين  األركان والواجبات:  

 ت الصالة واجبا
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من تر  ركنًا سهوًا بطلت صالته ، و من تر  واجبًا سهوًا صحت صالته ويسقط الواجاب  
 . ويجبره سجود السهو 

 ما هي واجبات الصالة ؟ : مسألة 
 : ات الصالة هي واجب

 تكبيرات االنتقال وقول سمع اهلل لمن حمده ربنا ول  الحمد [ 3،2،1]
 التشهد األوسط [ 4]
 السترة [ 5]

 اذكر األدلة على هذه الواجبات ؟ : مسألة 
 وقول سمع اهلل لمن حمده ربنا ول  الحمد  الدليل على وجوب  تكبيرات االنتقال

إذا  كان رساول اهلل  : قال ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )
يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اهلل لمن حمده حين يرفع  قام إلى الصالة 

صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ول  الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثام يكبار   
رأسه ثم يفعل مثل ذل  في الصاالة  حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع 

 .  كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس

 : الدليل على وجوب  التشهد األوسط * 
في الصالة  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

ال تقولوا السالم  ن فقال رسول اهلل قلنا السالم على اهلل من عباده السالم على فالٍن وفال
التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليا   :  على اهلل فإن اهلل هو السالم ولكن قولوا 

أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فإنكم إذا قلاتم ذلا    
ال اهلل وأشهد أن محمادا عباده   أصاب كل عبد صالح في السماء واألرض أشهد أن ال إله إ

 . ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

 تنبيهه :  قوله  { ولكن قولوا التحيات هلل }  ، هذا أمر واألصل في األمر الوجاوب
واجٌب في الصالة وتتكون منه الصالة فهذا يقتضي أن التشهد األوسط ركن إال أن الذي وهو

التشهد األوسط وجبره بسجود السهو لما نسي  واجب هو أن النبي  أخرجه من ركن إلى
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ُعلم من ذل  أن التشهد األوسط واجب ألن الواجب هو الذي ُيجبر بسجود السهو أما الركن 
  .فال ُيجبر بسجود السهو 

 أن النباي   وهو من أصحاب النبي ( حديَّ عبد اهلل بن ُبحينة الثابت في  الصحيحين)
ر فقام من الركعتين لم يجلس فقام الناس معه ، حتاى إذا قضاى الصاالة    صلى بهم العص

 . وانتظر الناس تسليمه كبًّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن ُيسلِّم ثم سلَّم 
 : الدليل على وجوب  السترة * 

يجب على المصلي إذا قام إلى الصالة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكاف  
 . اءها بصره عما ور

إذا صلى أحدكم : قال  أن النبي ( حديَّ سهل بن أبي حثمة الثابت في  صحيح أبي داود)
 .  فليصلِّ إلى سترة فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته

 . هذا أمر واألصل في األمر الوجوب [ فليصلِّ إلى سترة] قوله : الشاهد من الحديَّ 
 بات تسقط بالسهو وعلى أن األركان ال تسقط بالسهو ؟ اذكر الدليل على أن الواج: مسألة 

 : الدليل على أن الواجبات تسقط بالسهو 
 أن النباي   وهو من أصحاب النبي ( حديَّ عبد اهلل بن ُبحينة الثابت في  الصحيحين)

صلى بهم العصر فقام من الركعتين لم يجلس فقام الناس معه ، حتاى إذا قضاى الصاالة    
 . ليمه كبًّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن ُيسلِّم ثم سلَّم وانتظر الناس تس

 : الدليل على أن األركان ال تسقط بالسهو
إحادى   صلى النباي  : قال ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

صالتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفايهم  
كر وعمر رضي اهلل تعالى عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت أبو ب

ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال  الصالة ورجل يدعوه النبي 
بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر 

 . ثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد م

من الصالة الرباعية ناسايًا أتاى    لما سلم من الركعتين أن النبي : الشاهد من الحديَّ  
 . باألركان التي تركها سهوًا ثم سجد للسهو فدل ذل  على أن األركان ال تسقط بالسهو 
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 سنن الصالة ؟ ما هي : مسألة 

 وط واألركان والواجبات ، وسنن الصالة نوعان قولية وفعلية هي ما عدا الشر سنن الصالة
]*[  أواًل السنن القولية : 
 : دعاء االستفتاح [ 1]
يساكت   كان النباي  »: قال( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

كاتت  بين التكبيار  بين التكبير وبين القراءة اسكاتًة ُهِنيًََّة فقلت بأبي وأمي يا رسول اهلل اس
اللَُّهمو باِعْد بيني وبين َخَطاَياي كما باعدت بين المشارق  »: أقول: والقراءة ما تقول ؟   قال

والمغرب ، اللَُّهمو نقِّني ِمن الخطايا كما ُينقَّى الثوُب األبيُض ِمان الادونس، اللَُّهامو اغساْل      
 .«خطاياي بالماِء والثَّلِج والَبَرِد

إذا اساتفتح   كان رساول اهلل  : قال( صحيح السنن األربعةعيد الثابت في  حديَّ أبي س)
  .   سبحان  اللهم و بحمد  و تبار  اسم  و تعالى جد  و ال إله غير   : الصالة قال 

: رةساو ( ]َفَإَذا َقَرْأَت اُلقوْرمَن َفاْسَتِعُذ ِبالّلِه ِمَن الّشْيَطاِن الّرِجيِم: )قال تعالى :االستعاذة [ 2]
 [91: اآلية -النحل 

إذا قام إلاى الصاالة    كان رسول اهلل ( أبي داوود حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح )
 .  استفتح ثم يقول أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

 : التأمين [ 3]
إذا أمان  : قاال   ي أن النب( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

  .  اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 : القراءة بعد الفاتحة [ 4]
يقرأ في الظهر  في الركعتين  كان رسول اهلل ( لحديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين )

رتين بفاتحة الكتاب  وكان يطاول  األوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، و في الركعتين األخي
 . الركعة األولى ما ال يطول في الثانية ، وهكذا في صالة العصر وهكذا في صالة الصبح 

 سنن الصالة 
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تنبيه:سن القراءة في الركعتين األخيرتين أحيانًاي : 
كان يقرأ في صالة الظهار فاي    أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )

في كل ركعة قدر ثالثين مية وفي األخريين قدر خمس عشرة مية أو قال  الركعتين األوليين
نصف ذل  وفي العصر في الركعتين األوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشارة مياة   

 . وفي األخريين قدر نصف ذل 
العبادة الواردة على وجوة متنوعاة األفضال أن    :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[

 انتهى . ذا الوجه تارة وعلى الوجه اآلخر تارة يفعلها على ه
تنبيه: على هاذا الوجاه   [  التي أتت بصيٍغ مختلفٍة الثابت في  صحيحة] اإلتيان بالعبادة

 : تارة وعلى الوجه اآلخر تارة لها ثالَّ فوائد عظيمة 
 . حفظ السنة بوجوهها ألن  إذا اقتصرت على  وجٍه واحد مات اآلخر [ 1]
على المكلف ألنه أحيانًا يكون بعض الوجوه أخف مان بعاض ، فماثال فاي      التيسير[ 2]

التسبيح ورد في بعض السنن تسبح عشرًا و تحمد عشرًا و تكبر  عشرًا ، فهذا يكون أيسر 
على بعض الناس من التسبيح ثالثًا وثالثين و التحميد ثالثاًا وثالثاين و التكبيار  ثالثاًا     

 . وثالثين 
لب ألن  إذا اعتدت صفًة معينة صارت بمنزلة الماكينة األتوماتيكياة  أن ذل  أحضر للق[ 3]

فمن الممكن أن تقولها وأنت ال تدري أن  تقولها ، وأما إذا نوعت كان هذا أكثر استحضارًا 
 . للعبادة 

 . العمل بالشَّريعة على جميع وجوهها: رابعًا[ 4]

تنبيه: بها على هذا الوجه تارة وعلى الوجه فعل العبادة التي فيها اختالف تنوع بأن تأتي
اآلخر تارة مشروط بأمن الفتنة ، أما إذا حصلت الفتنة أو ِخيف وقوعها فيمتنع ذل  ويجب 

تار  نقاض    في هذه الحالة أن تقتصر على الصفة التي ال تحصل بها الفتنة ألن النبي 
 . الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم خوفًا من الفتنة 

عن الجدر أمان البيات    قالت  سألت رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين  حديَّ عائشة)
هو قال نعم قلت فلم لم يدخلوه في البيت قال إن قوم  قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه 
مرتفعا ؟ قال فعل ذل  قوم  ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولوال أن قوم  حاديَّ  
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كر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تن
 .  باألرض

 : التسبيح في الركوع والسجود [ 5]
كان يقول في ركوعه سبحان ربي  أن النبي (  حديَّ حذيفة الثابت في  صحيح مسلم  )

العظيم وفي سجوده سبحان ربي األعلى وما مر بآية رحمة إال وقف عندها فسأل وال بآياة  
 . إال وقف عندها فتعوذ عذاب 

 : الدعاء في الركوع والسجود [ 6]
يكثر أن يقول في ركوعه  كان رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . وسجوده سبحان  اللهم ربنا وبحمد  اللهم اغفر لي 

ه كان يقول في ركوعه وسجود أن رسول اهلل ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
 .  سبوح قدوس رب المالئكة والروح

 : الزيادة في دعاء الرفع من الركوع على قول ربنا ول  الحمد [ 0]
 النبي كنا نصلي وراء : قال ( حديَّ ِرفاعة بن رافٍع الُزْرِقي الثابت في  صحيح البخاري)

حمادًا  فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع اهلل لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ول  الحمد 
رأيات بضاعًة   : من المتكلم ؟ قال أناا، قاال   : كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، فلما انصرف قال 
 . وثالثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أوول 

إذا رفع رأسه مان   كان رسول اهلل : قال ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )
األرض وملء ما شئت من شيء بعاد   ربنا ل  الحمد ملء السماوات وملء:  الركوع قال 

 .  أهل الثناء والمجد ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد من  الجد
 : الدعاء بين السجدتين [ 1]
كاان يقاول باين     أن النباي  ( والنسائيأبي داوود حديَّ حذيفة الثابت في  صحيحي )

 . السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي 

كان يقول باين   أن النبي ( والترمذيأبي داوود عباس الثابت في  صحيحي  حديَّ ابن)
 . اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني : السجدتين 

 : الدعاء بعد التشهد األخير [ 9]
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في الصالة  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
ال تقولوا السالم  هلل من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل قلنا السالم على ا

التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليا   :  على اهلل فإن اهلل هو السالم ولكن قولوا 
أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فإنكم إذا قلاتم ذلا    

في السماء واألرض أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمادا عباده    أصاب كل عبد صالح
 . ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

  ثانيًا السنن الفعلية : 
رفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القياام مان التشاهد    [ 1]

 . األوسط 
قاال كاان   ( الترماذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  نه أبي هريرة  رضي اهلل عحديَّ )

 . إذا قام إلى الصالة رفع يديه مدًا  النبي 

 قال رأيت رساول اهلل  : قال ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
إذا قام إلى الصالة رفع يديه حتى تكون حذو َمُنِكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلا  حاين يكبار    

وع و يفعل ذل  حين يرفع رأسه من الركوع وقول سمع اهلل لمن حمده ، وال يفعل ذل  للرك
 . في السجود 

 [ وإذا قام من الركعتين رفع يديه : وفي رواية للبخاري ]
 : فيشدهما على صدره  يضَع يَده الُيمنى على ِذِراِعِه الُيسرىأن [ 2]
النَّاُس يؤمرون أن يضَع الروُجُل يَده كان ( حديَّ سهل بن سعد الثابت في  صحيح البخاري)

 «الُيمنى على ِذِراِعِه الُيسرى في الصوالِة
يضع يده اليمناى   قال كان رسول اهلل ( أبي داوود حديَّ طاووس الثابت في  صحيح ) 

 . على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصالة 
رأساه وال   ص، وال يشاخ الماء الساتقر  لو صب عليهُيَسووي ظهره في الركوع حتى [ 3]

 : يصوبه 
إذا ركع لام يشاخص    قالت كان رسول اهلل (  حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

 .  رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذل 
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 [ أي لم يرفعه  : لم يشخص رأسهمعنى ]
 [ أي لم يخفضه : ولم يصوبهمعنى ]
إذا ركع سوى ظهره حتى لو  رسول اهلل كان ( حديَّ وابصة الثابت في  صحيح الجامع )

  .  صب عليه الماء الستقر
 : ركبتيه أواًل ثم يديه في السجود تقديم [  4]

إذا : قال  النبي أن ( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )
 . سجد أحدكم فال يبر  كما يبر  البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه 

ومن المعلوم أن البعير يضع يديه قبال  [ فال يبر  كما يبر  البعير] قوله  :داللة وجه ال
 [ وليضع يديه قبل ركبتيه]ركبتيه إذا بر  ، أما مخر الحديَّ 

 . ففيه انقالب ألنه لو صحو لكان منا قضًا ألول الحديَّ 
ع مرفقيه وأن يبسط ذراعيه انبساط الكلب ، ويضع كفيه ويرفأن يعتدل في السجود وال [ 5]

 . يفرج بين يديه  
اعتدلوا في الساجود وال يبساط   : قال  النبي أن (  حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين) 

 . أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 
إذا ساجدت  : قاال   النبي أن (  الثابت في  صحيح مسلم  البراء رضي اهلل عنه حديَّ )

 . فضع كفي  وارفع ِمْرفقي  
كان إذا صلى وسجد فاروج   النبي أن (  بن ُبَحْينة  الثابت في  الصحيحينحديَّ عبد اهلل )

 . بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه 

 : في الجلوس بين السجدتين يفرش اليسرى وينصب اليمنى [ 6]
يفرش رجلاه اليسارى    وكان النبي : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . وينصب اليمنى 
 : ستراحة جلسة اال[ 0]
إذا كان في وتر  كان النبي : قال ( حديَّ مال  بن الحويرَّ الثابت في  صحيح البخاري)

 . في صالته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا 
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فصلى  حديَّ مال  بن الحويرَّجاءنا  :قال ( الثابت في  صحيح البخاريحديَّ أبي ِقالبة )
الصالة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت إني ألصلي بكم وما أريد : بنا في مسجدنا هذا فقال 

فقلت ألبي ِقالبة وكيف كانت صالته ؟ قال مثل صالة شايخنا  : يصلي ، قال أيوب  النبي 
وكان ذل  الشيخ ُيتُم التكبير وإذا رفاع رأساه   : هذا ا يعني عمرو بن سلمة ا قال أيوب   

 . عن السجدة الثانية جلس واعتمد على األرض ثم قام 
وهو أن يجعل رجله اليسرى تحات  [ االفتراش: ] صفة جلوس التشهد األول أن يكون [ 1]

 . مقعدته كالفراش وينصب اليمنى 
 : ، و صفة  جلوسه في التشهد األخير التور  

كان يقول في كل ركعتين التحياات   أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى 

إذا قعد في  كان رسول اهلل : قال ( ديَّ عبد اهلل بن الزبير الثابت في  صحيح مسلم  ح) 
الصالة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على 

 . السبابة  ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه
وأشار بالسبابة : قال ( والنسائي أبي داوود في  صحيحي حديَّ عبد اهلل بن الزبير الثابت )

 . ال يجاوز بصره إشارته 
 : الخشوع [ 9]
هل ترْون : قال  أن النبي ( ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 . قبلتي هاهنا ، فواهلل ما يخفى عليو خشوعكم وال ركوعكم إني ألراكم من وراء ظهري 
تنبيه:     هنا  فرق بين الخشوع والبكاء ، فالخشوع حضور القلاب ولايس هاو البكااء

 . والخشوع من كمال الصالة فالصالة بال خشوع كالجسد بال روح 
إذا قمت في صالت  فصال  : قال  أن النبي ( حديَّ أبي أيوب الثابت في  صحيح الجامع)

   . ي أيدي الناس صالة مودع و ال تكلم بكالم تعتذر منه و اجمع اإلياس مما ف
 
 
  

 مكروهات الصالة 
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 مكروهات الصالة ؟ ما هي : مسألة 

]*[ما يلي مكروهات الصالة  : 
 : العبَّ بالثوب أو البدن لغير حاجة[ 1]
قال في الرجل ُيَسوِّي التاراب حياَّ    أن النبي ( لحديَّ ُمَعيقيب الثابت في  الصحيحين) 

 . إن كنت فاعاًل فواحدة : يسجد 
 :ة االلتفات لغير حاج[ 2]
عان االلتفاات فاي     النبي سألت : قالت ( لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري) 

 . هو اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد : الصالة ؟ فقال 
 :رفع البصر إلى السماء [ 3]
ماا باال أقاوام يرفعاون     : قال  أن النبي  (لحديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري) 

   . أبصارهم  نوَفطََّخلينتهن عن ذل  أو لتو  !   ؟ في صالتهم أبصارهم إلى السماء 
 :النظر إلى ما ُيلهي [ 4]
: صلى في خميصٍة لها أعاالم فقاال    أن النبي ( لحديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . شغلتني أعالم هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية 
 .  كساء غليظ ال علم له: أنبجانية *  
 :االختصار [ 5]
 . نهى أن يصلي الرجل مختصرًا  أن النبي ( لحديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين) 
 : كفَّ الشعر والثوب [ 6]
أمرت بالسجود على سابعِة  : قال  النبي أن (  لحديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

اف القادمين وال نكفاتو   واليدين والركبتين وأطر_ وأشار بيده إلى أنفه  –الوجه : أعظم 
 . الثياب والشعر 

أن هذا ليس من تمام الزينة من وجه ، وألن ذل  أشبه بالمتكبر حين يشمر  :وجه الكراهة 
ثيابه وشعره ، وإنما ينبغي له في الصالة أن يسجد هلل تعالى متواضعًا منشغاًل باهلل تعاالى  

 . عن كل شيء 
 النباي  أن ( الثابت في  صحيح أباي داود  لحديَّ كعب بن عجرة) :تشبي  األصابع [ 0]
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إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فال يشبكن بين يديه فإنه  :قال 
   . في صالة 

 النباي  أن (  الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) :التثاؤب [ 1]
هاا    : ده ما استطاع فإن أحدكم إذا قاال  التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلير:قال 

   . ضح  منه الشيطان 
 : السدل وتغطية الوجه [ 9]
أن النباي  ( والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )
  نهى عن السدل في الصالة . 
لى اآلخار علاى   السدل في الصالة أن يطرح اإلنسان الرداء على كتفيه وال يرد طرفه ع *

 . كتفيه 

تنبيه:  إذا كان الثوب مما يلبس عادًة هكذا فال بأس ن ولذا قال شيخ اإلسالم رحماه اهلل
 . إن طورح القباء على كتفيه من غير إدخال الكمين ال يدخل في السدل : تعالى 

 . مثل الكوت فإنه ُيلبس عادًة هكذا [ القباء]
 :  البصاق جهة القبلة أو عن يمينه[ 10]
إذا صالى  : قال  النبي أن (  الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

فإن عن يميناه  و ال عن يمينه  أمامه فإنما يناجي اهلل ما دام في مصاله أحدكم فال يبصق 
   . فيدفنهاو ليبصق عن يساره أو تحت قدمه مل   

 : يضع يديه فبل ركبتيه [ 11]
إذا : قال  النبي أن ( أبي داوود الثابت في  صحيح  رضي اهلل عنه  أبي هريرة لحديَّ )

 . سجد أحدكم فال يبر  كما يبر  البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه 

ومن المعلوم أن البعير يضع يديه قبال  [ فال يبر  كما يبر  البعير] قوله  :وجه الداللة 
 [ ركبتيه وليضع يديه قبل]ركبتيه إذا بر  ، أما مخر الحديَّ 

 . ففيه انقالب ألنه لو صحو لكان منا قضًا ألول الحديَّ 
 : بسط اليدين في السجود [ 12]
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اعتدلوا في الساجود وال يبساط   : قال   النبيأن (  حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين) 
 . أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 

ئشة الثابت في  صاحيح  حديَّ عا) :يدافعه األخبثين  الصالة بحضرة طعام وال وهو[ 13]
 . ال صالة بحضرة طعام وال وهويدافعه األخبثين  :قال  النبي أن ( مسلم  

 : مسابقة اإلمام [ 14]
أما يخشاى  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

اهلل صورته صورة أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن يجعل اهلل رأسه رأس حمار أو يجعل 
  .   ؟ حمار 

أنه انتهى إلاى  ( لحديَّ أبي بكرة الثابت في  صحيح البخاري) :الركوع دون الصف [ 15]
زاد  اهلل : فقاال   فذكر ذل  للنبي وهو راكع ن فركع قبل أن يصل إلى الصف  النبي 

 . حرصًا وال تعد 
 : الصالة عند مغالبة النوم [ 16]
إذا نعس أحدكم و هو يصالي   :قال  أن النبي ( في  الصحيحين لحديَّ عائشة الثابت ) 

فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى و هو ناعس ال يدري لعله يستغفر فيسب 
   . نفسه 

 
 

  
 ما يباح فعله في الصالة ؟ اذكر : مسألة 

]*[ ما يباح فعله في الصالة : 
 : المشي للحاجة [ 1]
استفتحت الباب ورسول : قالت ( والترمذيأبي داوود بت في  صحيحي لحديَّ عائشة الثا)

يصلي تطوعًا والباب على القبلة ، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح البااب ثام    اهلل 
 . رجع إلى مصاله 

 ما يباح فعله في الصالة 
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كان يصلي وهو  أن النبي ( لحديَّ أبي أمامة الثابت في  الصحيحين) :حمل الصبي [ 2]
وألبي العاص بن الربيع ، فإذا قاام حملهاا وإذا    ت رسول اهلل حامل أمامة بنت زينب بن

 . سجد وضعها 

 :  الحية و العقرب قتل األسودين [ 3]
 :قاال   أن النبي ( صحيح السنن األربعةالثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

   . الحية و العقرب   : اقتلوا األسودين في الصالة 
 : رة المفهمة للحاجة االلتفات واإلشا[ 4]
النباي  اشتكى : قال ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
  فصلينا وراءه وهو قاعد ، فالتفت إلينا فرمنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا . 
 : اإلشارة برد السالم على من سلم عليه [ 5]
 خرج رسول اهلل  : قال ( صحيح أبي داود الثابت في ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته األنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لابالل كياف   
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبساط   رأيت رسول اهلل 

 .  كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق
 : تسبيح الرجال وتصفيق النساء لألمر يحدَّ في الصالة [ 6]
من نابه شيء في صاالته   :قال  أن النبي ( حديَّ سهل بن سعد الثابت في  الصحيحين)

 .  فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء
سابيح  الت :قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 .  التصفيق للنساء للرجال و
 : الفتح على اإلمام [ 0]
إنما أنا بشار أنساى كماا     :قال  أن النبي ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

   .نسيت فذكروني تنسون فإذا 
تنبيه: الفتح على اإلمام نوعان : 

تعمد زيادة ركعاة فاي   عليه فيما يبطل تعمده كما لو زاد ركعة ألن  حهو الفت :فتٌح واجب 
الصالة يبطلها ، وكذا لو لحن لحنًا يخُل المعنى في الفاتحة ألن اللحن الذي يخل بالمعنى في 
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 .  بضم التاء ( صراط الذين أنعمتو عليهم) الفاتحة يبطل الصالة كما لو قال 
رة كما لو نسَي شيئًا هو من كماالت الصالة وسننها كما لو نسَي قراءة ساو  :فتٌح مندوب 
 . مع الفاتحة 

كنت أنام بين يادي  : قالت ( لحديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) :غمز رجل النائم [ 1]
ورجالي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالات   رسول اهلل 

 .  والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
 : مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي [ 9]
إذا صلى أحدكم إلاى شايء    :قال  أن النبي ( أبي سعيد الثابت في  الصحيحين  لحديَّ)

يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شايطان  
 .   
قال ( والترمذيأبي داوود لحديَّ عبد اهلل بن الشخير الثابت في  صحيحي ) :البكاء [ 10]
 . فسمعت لصدره أزيزًا كأزيز المرجل من البكاء  يهو يصلو النبي أتيت : 
 

 
  

 ؟  يبطل الصالةما الذي : مسألة 
]*[ مبطالت الصالة : 
 : تيقن الحدَّ [ 1]
الرجل يخيل إلياه   شكي إلى النبي أنه  ( لحديَّ عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين)

 . صوتا أو يجد ريحا ال ينصرف حتى يسمع* أنه يجد الشيء في الصالة قال 
 : تر  ركن من األركان أو شرطًا من الشروط عمدًا بدون عذر [ 2]
   لحديَّ المسيء في صالته : 
دخل المسجد  أن رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

ارجاع  السالم قاال   فرد رسول اهلل  فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول اهلل 
فسالم علياه     فصل فإن  لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي 

 ما يبطل الصالة 
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وعلي  السالم ثم قال ارجع فصل فإن  لم تصل حتى فعال ذلا  ثاالَّ     فقال رسول اهلل 
مرات فقال الرجل والذي بعث  بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلاى الصاالة   

من القرمن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما  فكبر ثم اقرأ ما تيسر مع 
 . ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذل  في صالت  كلها 

 [ارجع فصل فإن  لم تصل]:  قوله : الشاهد 
وقاد   أن رجال جاء إلى النبي ( وابن ماجةأبي داوود حديَّ أنس الثابت في  صحيحي )

 .  ارجع فأحسن وضوء  أ وتر  على قدميه مثل موضع الظفر فقال له رسول اهلل توض
 : األكل والشرب والضح  عمدا [ 2]

أجمع العلماء على أن من أكل أو شرب في صالة الفرض عامادًا علياه   : قال ابن المنذر 
 . اإلعادة ، ونقل ابن المنذر بطالن الصالة بالضح  

 صحيح الترمذيالثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما لحديَّ ) أن اإلجماع حجة  :الشاهد 
 . إن اهلل ال يجمع أمتي أو أمة محمد على ضاللة  :قال  أن النبي ( 
 : الكالم عمدًا لغير مصلحة الصالة [ 3]
كنا نتكلم في الصالة يكلم الرجل صاحبه : قال ( لحديَّ زيد بن أرقم الثابت في  الصحيحين)

فأمرنا بالسكوت ونهيناا عان   ( وقوموا هلل قانتين ) لصالة حتى نزلت وهو إلى جنبه في ا
 .  الكالم

إن هذه الصاالة ال  :قال  أن النبي ( حديَّ معاوية بن الحكم الثابت في  صحيح مسلم ) 
   . يصلح فيها شيء من كالم الناس إنما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرمن 

بين يدي المصلي دون موضع سجوده  ار أو الكلب األسودمرور المرأة البالغة أو الحم[ 4]
 : 
يقطع صالة الرجل إذا لم يكن  :قال  أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح مسلم )

  . بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب األسود
 

  
 

 صالة التطوع



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      141 

 صالة التطوع ؟ ما هو فضل : مسألة 
فوائد عظيمة ، فقد شرعها اهلل تعالى لنا رحمًة بنا لجبر لصالة التطوع منافع عميمة و[ 1]

ما عسى أن يكون حصل من نقٍص في صالة الفريضة ، فإن اإلنسان ال يكتب له من صالته 
إال ما عقل منها فقد يكتب له نصف الصالة أو ربع الصالة أو عشرها فلهذا شارعت هاذه   

 : الصالة لسدِّ الثغر وترقيع الخرق 
 :قاال   أن النبي ( صحيح السنن األربعةالثابت في   رة  رضي اهلل عنه أبي هريحديَّ )

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصالة فإن صلحت فقد أفلح و أنجاح و  
انظروا هل لعبدي مان    : إن فسدت فقد خاب و خسر و إن انتقص من فريضة قال الرب 

   . ة ثم يكون سائر عمله على ذل  فيكمل بها ما انتقص من الفريض  ؟ تطوع 
إن الرجل لينصرف و ما كتب  :قال  أن النبي ( حديَّ عمار الثابت في  صحيح أبي داود)

   . له إال عشر صالته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها 
 : أن النوافل سبب نيل حب اهلل تعالى وسببًا في أن يكون مقبواًل في األرض [ 2]
أن  :قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

قال اهلل تعالى من عاد لي وليًا فقد مذنته بالحرب ، وما تقرب إلاىو عبادي    :قال  النبي 
بشيٍء مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 

يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ، سمعه الذي 
ولئن سألني ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنَّه ، وما ترددتو عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن 

 .  نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته 
إذا أحب اهلل  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

إن اهلل يحب فالنا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء   : عبدا نادى جبريل 
   . إن اهلل يحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في األرض   : 
 عبدا إذا أحب اهلل :قال  أن النبي ( حديَّ قتادة بن النعمان الثابت في  صحيح الجامع)

   . حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء 
 ماهي صالة التطوع ؟ : مسألة 

 صالة التطوع نوعان مقيدة ومطلقة 
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  أواًل صالة التطوع المقيدة : 
 هي السنن الرواتب قبل الصالة وبعدها وتنقسم إلى قسمين مؤكدة وغير مؤكدة 

 : اثنتي عشرة ركعة  :عدد السنن المؤكدة *
يصلي قبل  كان أن النبي ( الثابت في الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

الظهر ركعتين و بعدها ركعتين و بعد المغرب ركعتين في بيته و بعد العشاء ركعتين و كان 
   . ال يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته 

كان ال يدع أربعا قبل الظهر و  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري)
   .  الفجر على كل حال ركعتين قبل 

ما من عبد مسلم يصلي هلل  :قال  أن النبي ( حديَّ أم حبيبة الثابت في  صحيح مسلم )
 .  عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إال بنى اهلل له بيتا في الجنة يكل يوم اثنت

من ثابر على   :قال  أن النبي ( ن ماجةحديَّ عائشة الثابت في  صحيحي الترمذي واب)
اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اهلل له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر و ركعتين 

   . بعده و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر 
 ما هو فضل السنن الرواتب ؟ : مسألة 

السنة الثابتة بنص  بنى اهلل له بيتا في الجنةا عليه فضل السنن الرواتب أن من حافظ
 الصحيحة 

من ثابر على   :قال  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)
اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اهلل له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر و ركعتين 

   . اء و ركعتين قبل الفجر بعده و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العش
 ما هي مكد السنن الرواتب ؟ : مسألة 

 مكد السنن الرواتب سنة الفجر 
من  على شيءٍّ لم يكن رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم )

 . النوافل أشدل تعاهدًا من ركعتي الفجر 
 هل ُيسن تخفيف سنة الفجر ؟ : مسألة 

 نة الفجر نعم ُيسن تخفيف س
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ُيخفف الركعتين التي قبل الفجر  النبي كان : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)
 . حتى إني ألقول هل قرأ بأم الكتاب 

 ماذا يقرأ المصلي سنة الفجر ؟ : مسألة 
وتجتمع فيه األدلة أن األفضل أناه يصالي أحياناًا     السنة الثابتة الصحيحةالذي دلت عليه 

قوولوَوُا مَمّنا ِبالّلِه َوَمآ ُأُنِزل  َإَلْيَنا َوَمآ ُأنِزل  َإَلَى )واإلخالص وأحيانًا يقرأ في األولى بالكافرون 
َإْبَراِهيَم َوَإْسَماِعيل  َوَإْسَحاَق َوَيْعقووَب َواألْسَباِط َوَمآ ُأوِتَي ُموَسَى َوِعيَسَى َوَما ُأوِتَي الّنِبّيوَن 

، وفي  [136: اآلية -البقرة : سورة( ]ْيَن أ َحٍد ّمُنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَنِمن ّرّبِهْم اَل نوَفّرقو َب
 ِباِه  قوْل َيأ ْهل  اُلِكَتاِب َتَعاَلْوُا َإَلَى َكَلَمٍة َسَومٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكوْم أ اّل َنْعُبَد َإاّل الّلَه َواَل نوُشاِر َ )الثانية 

( َبْعضًا أ ْرَبابًا ّمن ُدوِن الّلِه َفَإن َتَوّلْوُا َفقوولووُا اُشَهُدوُا ِبأ ّناا ُمْساِلُمونَ   َشْيئًا َواَل َيّتِخَذ َبْعُضَنا
 [64: اآلية -مل عمران : سورة]

بالكافرون واإلخاالص ، وثبات   كان يقرأ  النبي أن السنة الثابتة الصحيحة ألنه ثبت في 
قوولوَوُا مَمّنا ِبالّلِه َوَمآ ُأُنِزل  َإَلْيَناا  )ب كان يقرأ النبي أن السنة الثابتة الصحيحة أيضًا في 

قوْل َيأ ْهل  اُلِكَتاِب َتَعاَلْوُا َإَلَى َكَلَمٍة َسَومٍء َبْيَنَناا  )و( َوَمآ ُأنِزل  َإَلَى َإْبَراِهيَم َوَإْسَماِعيل  َوَإْسَحاَق
 (  َوَبْيَنكوْم

وجه األول تارة وعلى الوجه الثاني األفضل فيه أن يأتي بالعبادة على ال وهذا اختالف تنوع
 . تارة 

قرأ في ركعتي  النبي أن ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 . الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اهلل أحد 

كان يقرأ في ركعتي الفجر فاي    النبي أن ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم )
وفاي   التي في البقرة ، وفي اآلخرة منهما ( قوولوَوُا مَمّنا ِبالّلِه َوَمآ ُأُنِزل  َإَلْيَنا)األولى منهما 

 (  تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) اآلخرة منها التي في مل عمران 
 من فاته شيٌء من الرواتب هل ُيسن قضاؤها ؟ : مسألة 

 : ن المسألة على التفصيل اآلتي وتجتمع فيه األدلة أ السنة الصحيحةالذي دلت عليه 
 فاته شيء من النوافل لعذر ُيسنل له قضاء ما فاته ،  من( 1)
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من نسَي صالة فليصلها إذا ذكرها : قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين ) 
 . ، ال كفارة له إال ذل  

ة أو نام عنهاا ،  من نسَي صال: قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 
 . فكفارتها أن يصلها إذا ذكرها 

إن اهلل تجاوز عن ُأمتي : قال  أن النبي ( حديَّ أبي زر الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
 . الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

من : قال  أن النبي (  صحيح الترمذيالثابت في    أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 . تي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس لم يصلِّ ركع

منه ، ألن هذه الرواتاب عباادات مؤقتاة ،     حمن فاته شيء من النوافل عمدًا ال تص( 2)
والعبادات المؤقتة إذا تعمد اإلنسان تأخيرها عن وقتها ال توقبل منه ، ألنه بذل  يكاون قاد   

 عمل عماًل ليس عليه أمر اهلل ورسوله ، 
من عمل عماًل لايس علياه   :  قال  أن النبي ( ت في  صحيح مسلم حديَّ عائشة الثاب) 

 . أمرنا فهو رد 
 

 مسائل في السنن الرواتب                            
  

سنة الظهر هل هي ركعتين قبله وركعتين بعده ، أم أربع ركعات قبلاه وركعتاين   : مسألة 
 بعده ، أم أربع ركعات قبله وأربع ركعات بعده ؟ 

كاان   أن النبي السنة الثابتة الصحيحة ، أتى في السنة الثابتة الصحيحة هذا أتى في كل 
 يصلي قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين ، 

يصلي قبال   النبي قال كان ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
اء ركعتين ، وكان ال الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العش

 . يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 
وبعاده   أربع ركعاات  كان يصلي قبل الظهر أن النبي السنة الثابتة الصحيحة وأتى في 
  .ركعتين 
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من ثابر على : قال  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه )
أربعًا  قبل الظهار و ركعتاين     : اهلل له بيتًا في الجنة اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى 

 .  بعدها ، و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء ، و ركعتين قبل الفجر 
أربعا وبعده أربعًا  كان يصلي قبل الظهر أيضًا أن النبي السنة الثابتة الصحيحة وثبت في 

 ، 
من حافظ على أربع : قال  أن النبي ( ربعة حديَّ أم حبيبة الثابت في  صحيح السنة األ) 

 . ركعاٍت قبل الظهر وأربٍع بعدها َحُرم على النار 
والقول في ذل  أن هذا اختالف تنوع األولى أن يأتي بها على الوجاه األول تاارة وعلاى    

 . تارة  يالوجه الثان
 هل يجوز أن ُيصلى أربع ركعات قبل الظهر بدون تسليم ؟ : مسألة 
: قال  أن النبي (  وابن ماجه أبي داوود حديَّ أبي أيوب الثابت في  صحيحي ل )  يجوز

 . أربٌع قبل الظهر ليس فيهنو تسليم توفتُح لهنو أبواب السماء 
 هل يجوز أن يصلي أربعًا بعد الظهر بدون تسليم ؟ : مسألة 
(  والترماذي   أبي داوودالثابت في  صحيحي ابن عمر رضي اهلل عنهما لحديَّ )   ال يجوز
 .   صالة الليل والنهار مثنى مثنى : قال  أن النبي 

فاألصل أن صالة التطوع النهارية والليلية مثنى  مثنى وهذا قوٌل عام ال يخصص إال بدليل 
 . 

ولهذا فتكون الصالة التي بعد الظهر مثنى مثنى بخالف صالة الظهر القبلية فقاد ورد ماا   
أن (  وابان ماجاه   أبي داوود أيوب الثابت في  صحيحي حديَّ أبي ) يخصص العام وهو 

 .        أربٌع قبل الظهر ليس فيهنو تسليم توفتُح لهنو أبواب السماء : قال  النبي 
 : السنن الغير مؤكدة ( 2)

 .ركعتان أو أربع قبل العصر 
أذاناين  بين كال  : قال  أن النبي (  حديَّ عبد اهلل بن المغفل الثابت في  الصحيحين ) 

 . صالة ، ثالثًا ، لمن شاء 
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أن النباي  (  والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
  رحم اهلل رجاًل صلى قبل العصر أربعًا : قال . 

 ركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء ، 
بين كال أذاناين   : قال   أن النبي(  حديَّ عبد اهلل بن المغفل الثابت في  الصحيحين ) 

 . صالة ، ثالثًا ، لمن شاء 
 صالة التطوع المطلقة  ثانيًا : 
 صالة الليل ومنها الوتر ( 1)
 صالة الضحى ( 2)

 سنة الوضوء ( 3)

 صالة االستخارة ( 4)

 صالة الكسوف ( 5)

 صالة االستسقاء  ( 6)

 

 قيام الليل                           
 

 فضل قيام الليل ؟ ما هو : مسألة  
لقيام الليل فضٌل عظيم وأجٌر جسيم ، له منافع عظيمة وفوائد عميمة في الدارين، والكتااب  
والسنة طافحين بما يدل على فضل قيام الليل ، وإلي  غيٌض من فيض وقليٌل من كثير مماا  

 ورد في الوحيين في فضل قيام الليل ؛  
 الكتاب : أواًل 

َوِمَن اُلّلْيِل َفَتَهّجْد ِبِه َناِفَلًة ّلَ  َعَسَى أ ن َيْبَعَثَ  : )نبيه بقيام الليل فقال تعالى   أمر اهلل(   1)
 [ 09/ اإلسراء ( ] َرّبَ  َمَقامًا ّمْحُمودًا

إال أن عامة المسلمين يادخلون فياه بحكام أنهام      وهذا األمر وإن كان خاصًا بالنبي 
مان جهاٍة    س من األشياء الخاصة بالنبي  من جهة ، وألنه لي مطالبون باإلقتداء به 

 أخرى ، 
 .بين اهلل تعالى أن قيام الليل من صفات المحسنين ( 2) 
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مِخِذيَن َمآ مَتاُهْم َرّبُهْم َإّنُهْم َكانووُا َقْبال  َذَلاَ     * َإّن اُلُمّتِقيَن ِفي َجّناٍت َوُعُيوٍن : )قال تعالىو
          [10:15/الذاريات]  (لّلْيِل َما َيْهَجُعوَن ّمن ا َكانووُا َقِلياًل * ُمْحِسِنيَن 

 مدحهم  اهلل تعالى وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده األبرار ؛ ( 3) 
َوِعَباُد الّرْحَما ِن اّلِذيَن َيْمشووَن َعَلَى األْرِض َهْونًا َوَإَذا َخاَطَبُهُم الَجاِهلووَن َقالووُا : )قال تعالىو

 (ِذيَن ِيِبيتووَن َلَرّبِهْم ُسّجدًا َوِقَيامًاَواّل *َساَلمًا 
 [  64،63/الفرقان]                                                          

 :نفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم (4) 
اَلِخَرَة َوَيْرُجوُا َرْحَمَة َرّبِه قوْل َهْل أ ّمْن ُهَو َقاِنٌت مَنآَء الّلْيِل َساِجدًا َوَقآَئمًا َيْحَذُر ا: )قال تعالى

 [   9/ الزمر( ]  َيْسَتِوي اّلِذيَن َيْعَلُموَن َواّلِذيَن اَل َيْعَلُموَن َإّنَما َيَتَذّكُر ُأْولوو األُلَباِب
بين اهلل تعالى أن قيام الليل أشُد موافقًة للحفظ وأبلغ ، وطلب من نبيه أن ينقطاع لاه   ( 5)

 زءًا من الوقت ؛ انقطاعًا ج
أ ْو ِزْد َعَلْياِه   * ّنْصَفُه أ ِو انقوْص ِمُنُه َقِلايالً  * قوِم اُلّلْيل  َإاّل َقِلياًل * َيأ ّيَها اُلُمّزّمُل : )قال تعالى

   *َإّنا َسنوُلِقي َعَلْيَ  َقْواًل َثِقياًل  * َوَرّتِل اُلقوْرمَن َتْرِتياًل 
 * َإّن َناِشئ َة الّلْيِل ِهَي أ َشّد َوُطاأًَ َوأ ُقاَوُم ِقاياًل     * ّد َوُطأًَ َوأ ُقَوُم ِقياًل َإّن َناِشئ َة الّلْيِل ِهَي أ َش

 (   1:1/ المزمل( ) َواُذكوِر اْسَم َرّبَ  َوَتَبّتْل َإَلْيِه َتْبِتياًل 
 : ثانيًا السنة 

 . أن أفضل صالة بعد الفريضة صالةو الليل السنة الثابتة الصحيحة  بينت( 1)
أفضال   :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( الليل الصالة بعد الفريضة صالةو وأفضُل ، الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرم
الليل عادة قديمة للصالحين ، وهو سبب في تكفير السيئات واغتنام الحسنات وهو  قيام (2)

 ؛ للداء عن الجسد  ةمطرد
عليكم بقياِم الليل فإناه  : قال  أن النبي (  صحيح الترمذيالثابت في   حديَّ أبي أمامة)

دأٌب الصالحين قبلكم ، و قربٌة إلى ربكم ، و منهاٌة عن اإلثم و تكفيٌر للسيئات، و مطاردٌة  
 (للداِء عن الجسد 

 : الليل من أسباب دخول الجنة   قيام( 3)
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: قاال   أن النباي  ( ابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه حديَّ عبد اهلل بن سالم الث) 
 . يأيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم 

 : الليل يكون سببًا في النجاة من الفتن ، ومما ُيستعدل به من الحسنات لآلخرة  قيام( 4)

: ليلًة فزعًا يقاول  استيقظ النبي : قالت (  بخاريالثابت في  صحيح ال حديَّ أم سلمة) 
سبحان اهلل ماذا أنزل اهلل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ، من يوقظو صواحٌب الحجرات ، 

  (يريد أزواجه لكي يصلين ، ربو كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخرة 
 : الشاهد 

مان ياوقظ صاواحب     عقب بقولاه   بعد ما قال ماذا أنزل اهلل من الفتن ، أن النبي 
ربو كاساية   الحجرات ، فدلَّ على أن صالة الليل تنجي من الفتن ، ثام عقاب بقولاه    
به من الحسنات  دالمالبس في الدنيا عارية من الحسنات يوم القيامة فدلَّ على أنه مما يستع

 . 
 : الليل سبب النشاط  قيام( 5)
يعقاُد  : قاال   أن النباي  (  ت في  الصحيحين الثاب أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

الشيطاُن على قافيِة رأس أحدكم إذا هو نام ثالَّ ُعقد َيضرُب على مكاِن  كِل ُعقدة، عليا   
ليٌل طويٌل فارقد، فإن استيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صالى  

 .  بيَّ النفس كسالنانحلت ُعقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس ، وإال أصبح خ
 أن ينام الرجل الليل كله ،  النبي  كره( 6)
رجٌل فقيال ماا زال    ذوكر عند النبي : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 

 . بال الشيطاُن في أذنه : فقال . نائمًا حتى أصبح ، ما قام إلى الصالة 
 الليل لحرصه عليهما ،   اإلمام علي وابنته فاطمة بقيام  النبي  أمر( 0)
: ليلًة فقال  طرَقُه وفاطمة بنت النبي  أن النبي ( حديَّ علي الثابت في  الصحيحين ) 

أال تصليان ؟ فقلتو يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصارف حاين   
وكاان  : وهاو يقاول    قلت ذل  ولم يرجع اليو شيئًا ، ثم سمعته وهو ٌمَولٍّ يضرب َفِخاذه 

 . اإلنسان أكثر شيء جداًل 
 . الليل شرفو المؤمن  قيام( 1)
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أتاني :    قال   أن النبي (  حديَّ سهل بن سعد الثابت   الثابت في  صحيح الجامع )  
يا محمُد ِعش ما شئت فإن  ميت و أحبب من شئت فإن  مفاِرقوه ، و اعمل   : جبريل فقال 

، و اعلم أن شرَف المؤمن قياُمُه بالليل و عازوه اساتغناؤه عان    ما شئت فإن  مجزٌي به 
   . الناس 

 على التعاون بين الزوجين على قيام الليل ،   النبي  حَّ( 9)
أن النباي  ( والنسائي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  مرأته فصلت فإن أباُت نضاح فاي    رحم اهلل رجاًل قام من الليل فصلى و أيقظ ا:  قال

وجهها الماء ، و رحم اهلل امرأًة قامت من الليل فصلت و أيقظت زوَجها فصلى فاإن أباى   
 .  نضحت في وجهه الماء 

أن النبي ( وابن ماجه أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  تين جميعًا كتبا من الاذاكرين اهلل كثيارًا   إذا أيقظ الرجُل أهله من الليل فصليا ركع: قال

 . والذاكرات 
 ما هو أفضُل وقت لصالة الليل ؟ : مسألة 

 : أفضل وقته الثلَّ األخير 
ينزل ربنا :  قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

مان يادعوني     : خر فيقول عز وجل    كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلَّ الليل اآل
  . من يستغفرني فأغفر له   ؟ من يسألني فأعطيه   ؟ فأستجيب له 

  أحُب :قال  أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين ) 
 داود  كان   ، و الصالة إلى اهلل صالة داود وأحُب عليه السالم ،  الصيام إلى اهلل صيام داود

 .   ويفطر يومًا وكان يصوم يومًا ،  ل ويقوم ثلثه وينام سدسهينام نصف اللي
 
 

 
 ما هي مداب قيام الليل ؟ : مسألة 

 : مداب قيام الليل 

 مداب قيام الليل
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أن ينوي عند نومه قيام الليل ، فإن غلبه النوم كوتب له األجر وكان نومه صدقة علياه  ( 1)
  .، ولم ُيعدل مفرطًا 

 : قال  أن النبي ( والنسائي ود أبي داوحديَّ عائشة الثابت في  صحيح )
 ما من امرئ تكون له صالة بليل يغلبه عليه نوم إال كتب له أجر صالته وكان نومه صدقًة 

 .  عليه
ليس في النوم تفريط إنماا   :قال  أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . ها األخرى التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجيء وقت
ليس في النوم إنما  :قال  أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  صحيح السنن األربعة )

في اليقظة ، فإذا نسَي أحدكم صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد  التفريط
 . 
 : يدعو بالدعاء الوارد عند استيقاظه بالليل للصالة ( 2)
من تعارو من :   قال  أن النبي ( ت في  صحيح البخاري حديَّ عبادة بن الصامت الثاب) 

ال إله إال اهلل وحده ال شري  له ، له المل  و له الحمد و هو على كال شايء   : الليل فقال 
قدير،  سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر و ال حول و ال قوة إال بااهلل ثام   

  . ا استجيب له ، فإن فتوضأ و صلى قوبلت صالته اللهم اغفر لي ، أو دع  : قال 
: كان إذا قام من الليل يتهجد قاال   أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

الساماوات   ول  الحمد أنت قايمُ ومن فيهن ،   أنت نور السماوات واألرضاللهم ل  الحمد 
قول  الحاق ولقااؤ  حاق    ول  الحمد أنت الحق ووعد  الحق و ومن فيهن ،   واألرض

حق والساعة حق اللهم ل  أسلمت وب  ممنات وعليا     والنبيون  والجنة حق والنار حق
توكلت وإلي  أنبت وب  خاصمت وإلي  حاكمت فاغفر لي ماا قادمت وأخارت وأساررت     

 .ال إله إال أنت المقدم وأنت المؤخر وأعلنت أنت 
تنبيه:لكن األفضل  أن يسبق بنومال ُيشترط في قيام الليل أن يسبق بنوم و  . 
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أحب الصيام إلاى اهلل  : قال  أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين)
صيام داود ، و أحب الصالة إلى اهلل صالة داود ،  و كان داود ينام نصف الليل و يقوم ثلثه 

   .و ينام سدسه ، ويصوم يوما و يفطر يوما
 : تين خفيفتين يفتتح الصالة بركع( 3)
إذا قاام  : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 . يفتتح الصالة بركعتين خفيفتين أحدكم من الليل فل
 : أن يوقظ أهله لقيام الليل ( 4)
: استيقظ من الليل فزعاًا فقاال    أن النبي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح البخاري)
لكاي   –ماذا ُأنزل من الفتن ، من ُيوقظ صواحب الحجرات : ذا ُأنزل الليلة من الخزائن وما

 .ُربو كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخرة   -يصلين 
ن ؟ فقلات  ياطرقه وفاطمة فقال أال تصل أن النبي ( حديَّ علي  الثابت في  الصحيحين) 

نا بعثنا فانصرف حين قلت ذل  ولم يرجع إليو يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن يبعث
  !<شيئا  ثم سمعته وهو موٍل  يضرب فخذه وهو يقول  وكان اإلنسان أكثر شيء جدال 

أن النباي  ( والنسائي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  فإن أبات نضاح فاي     رحم اهلل رجال قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت:  قال

وجهها الماء و رحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت و أيقظت زوجها فصالى فاإن أباى    
   . نضحت في وجهه الماء 

أن النباي  ( وابن ماجةأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  ن اهلل كثيرا والذاكراتفصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكري إذا أيقظ الرجل أهله : قال  
 : يتر  الصالة ويرقد إذا غلبه النعاس  أن( 5)
 وهاو نااعٌس    أحادكم  صلى إذا: قال  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 .  فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه
 

قاال إذا قاام    أن النبي ( ابت في  صحيح مسلم الث أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . أحدكم من الليل فاستعجم القرمن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع 
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ممادود   حبالٌ فإذا  المسجد  دخل رسول اهلل : قال  (حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)
قال حلاوه ليصال   تعلقت ، لزينب فإذا فترت هذا حبٌل  قالوا ؟  بين ساريتين فقال ما هذا 

 . فليرقد أحدكم نشاطه فإذا فتر 
 : أن يطوِّل القيام إن كان يستطيع ( 6)
ليلًة فلم يازل قائماًا حتاى     صليت مع النبي : قال  (حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 .  هممتو بأمِر َسْوٍء ، قيل وما هممت ؟ قال هممتو أن أقعد وأذر النبي 
من قاام بعشار   : قال  أن النبي ( ثابت في  صحيح أبي داودحديَّ عبد اهلل بن عمرو ال)

ميات لم يكتب من الغافلين و من قام بمائة مية كتب من القانتين و من قام بألف مية كتاب  
   . من المقنطرين 

 الذين يوفون أجورهم بالقنطار :  من المقنطرين معنى { تنبيه}
 . خيُر األعمال أدومها وإن قل أال يشق على نفسه وأن يصلي بقدر طاقته فإن ( 0)
 . خيُر األعمال أدومها وإن قل : قال  أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)
ألم ُأخبر أنا    :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

ذلا  هجمات عينا      تقوم الليل وتصوُم النهار  ؟ قال إني أفعُل ذل  ، قال فإن  إذا فعلت
 . وَنَفَهُت نفس   وإن لنفس  حقًا وألهل  حقًا فصم وأفطر وقم ونم 

ممادود   حبٌلفإذا  المسجد  دخل رسول اهلل : قال  (حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين) 
قال حلاوه ليصال   تعلقت ، لزينب فإذا فترت هذا حبٌل  قالوا ؟  بين ساريتين فقال ما هذا 

 . فليرقد تر أحدكم نشاطه فإذا ف
دخل عليو رساول  كانت عندي امرأٌة من بني أسد ف( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

فقال  َمْه ؟ عليكم  -تذكر من صالتها  –فقال من هذه ؟ قلت فالنة ال تنام من الليل  اهلل 
 .  ما تطيقون من األعمال فإن اهلل  ال يمل اهلل حتى تملوا

تنبيه:جر بمعنى ما هذا ؟ كلمة نهي وز َمْه 
إن :قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

الدين أحد إال غلبه فسددوا و قاربوا و أبشروا و استعينوا بالغدوة و  شادوُي لنالدين يسر و 
   . الروحة و شيء من الدلجة 
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يساألون عان    النباي   ٍط إلى بيوتجاء ثالثةو ره(  حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)
قد غوفر له ماا    النبي أين نحن من  : فلما أخبروا كأنهم تقاُّلوها وقالوا  النبي عبادة  

وأنا أصوم الدهر أبادًا ،  : قال أما أنا أصلي الليل أبدًا ، وقال مخر تقدم من ذنبه وما تأخر 
أناتم الاذين    : فقال  ء رسول اهلل وأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدًا ،  فجا: وقال مخر 

قلتم كذا وكذا ، أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له  لكني أصوم وأفطر وأصالي وأرقاد    
 .  وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

إن هذا الدين متيٌن فأوغلوا فيه : قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح الجامع)
 . برفق 

هل  المتنطعون ، قالهاا  : قال  أن النبي ( ن مسعود الثابت في  صحيح مسلم حديَّ اب)
 . ثالثًا 
تنبيه: المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد . 
قال  لقيني أبو بكار فقاال   ( حديَّ حنظلة بن الربيع اأُلسيدي الثابت في  صحيح مسلم  )

قال سبحان اهلل ما تقول قال قلت نكون عند رسول كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة 
عافسانا   يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عند رسول اهلل  اهلل 

األزواج واألوالد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فواهلل إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أناا  
  فق حنظلة يا رسول اهلل فقال رساول اهلل  قلت نا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول اهلل 

قلت يا رسول اهلل نكون عند  تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عاين فاإذا   ؟  وما ذا  
والذي  خرجنا من عند  عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول اهلل 

صاافحتكم المالئكاة علاى    نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر ل
 . فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثالَّ مرات 

 أي عالجنا والعبنا  : عافسنا معنى
 ومعنى الضيعات أي المعايش 

 : أن يواظب على القيام وال ينقطع عنه ( 1)
ياا   قال لي ساول اهلل  : قال (  الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . اهلل ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فتر  قيام الليل  عبد
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 : إذا كان قيام الليل في جماعة يستحب أن يصلي مع اإلمام حتى ينصرف ( 9)
إن : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ أبي ذر  الثابت في  صحيحي )

 . الرجل إذا صلى مع اإلمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 
  
 

 

 
 ما هي كيفية صالة الليل ؟ : مسألة  

 السنة الثابتة الصحيحة صالة الليل مثنى مثنى   بنص 

فساأله   أن رجاًل أتى النباي  (  الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
صالة الليل مثنى مثنى   فإذا خِشَي أحدكم الصبح صلى ركعًة واحدًة : عن صالة الليل فقال 

 . له ما قد صلى  تووتر
 هل يجوز صالة الليل جالسًا ؟ : مسألة 

أن   صالة التطوع عمومًا يجوز لإلنسان أن يصلي السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 
 .جالسًا وإن كان يستطيع القيام ولكن له نصف أجر القائم 

عان   وكان مبسورًا فساأل النباي   (  حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)
إن صلى قائمًا فهو أفضل ، وإن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم وإن صلى : الصالة فقال 

 . نائماو  فله نصف أجر القاعد 
يقرأ في شيء مان صاالة    ما رأيت رسول اهلل (  حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

ن أو أربعون مياة  الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثالثو
 .  قام فقرأهن ثم ركع

تنبيه: إذا صلى اإلنسان قاعدًا لعجزه عن القيام وعليه ُيحمل الحديَّ األتي : 
إذا مرض العبد أو سافر كتب : قال  أن النبي (  حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين)

 . اهلل له ما كان يعمله وهو الثابت في  صحيح مقيم 

 كيفية صالة الليل
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تنبيه:لنسبة لصالة الفريضة فال يجوز لإلنسان أن يصالي قاعادًا إال إذا كاان ال    أما با
 : يستطيع أن يصلي قائما وعليه يحمل الحديَّ األتي 

النباي  كانت بي بواسير فسألت : قال (  حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين) 
  طع فعلى جنب صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تست: عن الصالة ؟ فقال . 

 : و إذا صلى اإلنسان قاعدًا لعجزه عن القيام وعليه ُيحمل الحديَّ األتي 
إذا مرض العبد أو سافر كتب : قال  أن النبي (  حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين)

 . اهلل له ما كان يعمله وهو الثابت في  صحيح مقيم 
  
 
 
 

  ما هو عدد ركعات قيام الليل ؟: مسألة 
أن النبي السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه أن السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 

  لم يزد في رمضان وال في غيره عن إحدى عشرة ركعة : 
يزيد فاي    النبي ما كان رسول اهلل :  أنها قالت (  حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

صلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطولهن رمضان وال في غيره على إحدى عشرة ركعة ي
ثم يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثالثا فقالت عائشة فقلت يا رسول 

 .  اهلل أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان وال ينام قلبي
 ؟  إحدى عشرة ركعةيواظب على  النبي هل كان : مسألة 
ولكن كان يصلي بحسب نشااطه  سابٌع    إحدى عشرة ركعةى يواظب عل النبي لم يكن 

 . وتسٌع وإحدى َعُشرَة سوى ركعتي الفجر 
بالليل  النبي سألت عائشة عن صالة : قال ( حديَّ مسروق الثابت في  صحيح البخاري)

 . سبٌع وتسٌع وإحدى َعُشرَة سوى ركعتي الفجر : فقالت 
 

 

 عدد ركعات قيام الليل

 قضاء قيام الليل
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 هل يجوز قضاء قيام الليل ؟ : مسألة 
 : السنة الثابتة الصحيحة م يجوز قضاء قيام الليل بنص نع
من نام عان حزباه أو عان    : قال  أن النبي ( : حديَّ عمر الثابت في  صحيح مسلم )

   . شيء منه فقرأه فيما بين صالة الفجر و صالة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل 
 
 
 

 ما هي مشروعية قيام رمضان ؟ : مسألة 
 من غيره قيام رمضان مكد 

مان قاام    :قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   (رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

 قيام رمضان ؟ هل توشرع الجماعة في : مسألة 
  قيام رمضانتوشرع الجماعة في 

ى ذات ليلة في المسجد فصلى صل أن رسول اهلل  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)
بصالته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إلايهم  

فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلايكم إال أناي    رسول اهلل 
 .  خشيت أن تفرض عليكم قال وذل  في رمضان

إن الرجال  : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود صحيحي حديَّ أبي ذر  الثابت في  ) 
 . إذا صلى مع اإلمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 

  
 
 

 هل القراءة في صالة الليل هل هي سرية أم جهرية ؟ : مسألة 

أن األمر في ذل  واسع إن شاء أسوار و إن شااء   السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 
 .جهر 

 مشروعية قيام رمضان

 القراءة في صالة الليل هل هي سرية أم جهرية
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قال سألت عائشة رضاي اهلل تعاالى   ( عبد اهلل ابن قيس الثابت في  صحيح مسلم حديَّ )
كل ذل  كان : بالليل ، كان ُيِسرل بالقراءة أم يجهر ؟ فقالت  عنها كيف كانت قراءة النبي  

 . يفعله ربما أسرو وبما جهر فقلت الحمد هلل الذي جعل في األمر سعة 
 الليل كيف تكون قراءته ؟ من جهر بالقراءة في قيام : مسألة 

 تكون قراءته وسطًامن جهر بالقراءة 
قال  ألبي بكار   أن  النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ أبي قتادة الثابت في  صحيحي )

ارفع قلايال  : مررت ب  وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوت  قال إني أسمعت من ناجيت قال 
وت   فقال إني  أوقظ الوْساَنان وأطارد   ،  وقال لعمر مررت ب  وأنت تقرأ وأنت ترفع ص

 . اخفض قليال : الشيطان قال 
 هل صالة الليل في المسجد أفضل أم في البيت ؟ : مسألة 

 : وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصيل األتي السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 
فاتته كسل عن قيام الليال أو  إذا كان في المسجد جماعة لصالة الليل ويخشى أنه إذا [ 1]

 نسَي أو انشغل كان األفضل أن يصلي مع اإلمام إلى مخرها حتى يحسب له قيام ليلة 
إن الرجل إذا : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ أبي ذر  الثابت في  صحيحي )

 . صلى مع اإلمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 
على نفسه كساًل وجّرب نفسه في ذل  فاألفضل أن يصاليها فاي   أما إذا كان ال يخشى [ 2]

 بيته ألن صالة التطوع في البيت أفضل 
صلوا أيها الناس في بيوتكم : قال  أن النبي ( في  الصحيحينحديَّ زيد بن ثابت الثابت )

 . فإن أفضل الصالة صالة المرء في بيته إال المكتوبة 
صالة المرء في بيته : قال  أن النبي ( ح أبي داودحديَّ زيد بن ثابت  الثابت في  صحي)

 . أفضل من صالته في مسجدي هذا إال المكتوبة 
 

 
 

 هل يجوز أن تخص ليلًة معينة بالقيام ؟ : مسألة 

 يامهل تخص ليلًة معينة بالق
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 ال يجوز أن تخص ليلًة معينة بالقيام 
ال : قاال   أن النباي  (  الثابت في  صحيح مسالم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

وا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي و ال تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين األياام  تختص
   . إال أن يكون في صوم يصومه أحدكم 

  
 

 
  

 ما حكم صالة الوتر ؟ : مسألة 
     :صحيح أنه سنة مؤكدة والقال بعض أهل العلم أنه واجب والثابت 

يصلي علاى   النبي كان : قال  (صحيحينفي  الالثابت حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما )
 . راحلته حيَّ توجهت به يومُئ إيماءًا صالة الليل إال الفرائض ويوتُر على راحلته 

يصلي الوتر علاى   لنبي أن صالة الفريضة من أركانها استقبال القبلة ، وكون ا: الشاهد 
 . راحلته حيَّ توجهت به يدل على أنه سنة وليس واجب 

من  قال ، جاء رجٌل إلى رسول اهلل ( الصحيحين الثابت في   ن عبيد اهللحديَّ طلحة ب) 
أهل نجد ثائُر الرأس ُيْعَرفو  َدوُي صوتِه والُيُفَقه  ما يقول حتى دنا فإذا هاو يساأُل عان    

هل عليو غيُرها ؟  :  خمُس صلوات في اليوم والليلة ،  فقال  اإلسالم ؟  فقال رسول اهلل 
فقال هل عليو غيره؟ فقال ال إال . وصيام  رمضان  قال رسول اهلل .  طووعقال ال إال أن ت

. الزكاة فقال هل عليو غيُرها ؟ قال ال إال أن تطووع  وذكر له رسوُل اهلل : قال .أن تطوع 
أفلاح   واهلل ال أزيُد على هذا وال أنقص ،  قال رسول اهلل : فأدبر الرجل وهو يقول: قال 

 . إن صدق 

علايو  أخبر الرجل بأن فرض الصلوات خمس صلوات فسأله الرجال   النبي أن : شاهد ال
  .غيُرها ؟ قال ال إال أن تطووع 

 ما هو فضل الوتر ؟ : مسألة 
 : للوتر فضٌل عظيم وأجٌر جسيم والسنة الصالحة طافحٌة بما يدل على ذل  

 صالة الوتر 
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يصالي وأن معترضاٌة     النبيكان : قالت  (الصحيحين عائشة الثابت في  حديَّ ) ( 1)
 . على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت 

كان يوقظ عائشة رضي اهلل تعالى عنها لصالة الوتر خاصة فدول ذل   النبي أن  : الشاهد 
 . على عظيم فضل الوتر عن سائر صالة الليل 

 على صالة الوتر وأوصى بها أصحابه  النبي  حَّ( 2)
  أوصااني خليلاي   قاال   (الصحيحين الثابت في   رضي اهلل عنه أبي هريرة  حديَّ )  

صوم  ثالثة أيام من كل شهر وصالة الضحى ونوٍم على وتار  :بثالٍَّ ال أدعهن حتى أموت 
 . 
يا أهل القرمن أوتاروا  : قال  أن النبي ( حديَّ علّي الثابت في  صحيح السنن األربعة )

 . فإن اهلل ِوتٌر يحب الوتر 
 

 
 

 ما هو وقت الوتر ؟ : مسألة 
الوتر جعلاه اهلل  : قال  أن النبي (  صحيح الترمذيحديَّ خارجة بن ُحذافة الثابت في  )

 . فيما بين صالة العشاء إلى أن يطلع الفجر 
 . أوتروا قبل أن تصبحوا : قال  أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )
وانتهى ِوتاره   كُل الليل أوتر رسول اهلل  : قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . إلى السحر 
 من كانت له صالة ليل فمتى يصلي الوتر ؟ : مسألة 

 يستحب أن يكون الوتر مخر صالة ليلية 
اجعلوا مخار  : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . صالتكم بالليل وترًا 
 يستحب لإلنسان أن يؤخر صالة الوتر إلى مخر الليل أم يصليها أول الليل ؟  هل: مسألة 

 وقت الوتر
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أن اإلنسان فيها بحسب حاله فاإن خااف أال   السنة الثابتة الصحيحة القول الذي دلت عليه 
 . يقوم من مخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم من مخر الليل فليوتر من مخر الليل 

من خاف أن ال يقوم من :  قال  أن النبي ( ت في  صحيح مسلم  حديَّ أبي سعيد الثاب) 
مخر الليل فليوتر أوله و من طمع أن يقوم مخره فليوتر مخر الليل فإن صالة مخار الليال   

   . مشهودة و ذل  أفضل 
ألبي بكر متى توتر قاال   قال أن النبي ( أبي داوود حديَّ أبي قتادة الثابت في  صحيح )

ليل وقال لعمر متى توتر قال مخر الليل فقال ألبي بكر أخذ هذا بالحذر وقال أوتر من أول ال
 .  لعمر أخذ هذا بالقوة

 
 

 
 ما هو عدد ركعات الليل ؟ : مسألة 
 أقل الوتر ركعة واحدة 

فساأله   أن رجاًل أتى النباي  (  الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
ة الليل مثنى مثنى   فإذا خِشَي أحدكم الصبح صلى ركعًة واحدًة صال: عن صالة الليل فقال 
 . تووتر له ما قد صلى 

 ويجوز الوتر بخمٍس وبسبع وثالٍَّ وتسع : 
كان رسول اهلل يوتر بخمٍس وبسابٍع ال  : قالت ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . يفصل بينهما بسالٍم وال بكالم 
الاوتر حاق   قال  أن النبي ( والنسائيأبي داوود في  صحيحي حديَّ أبي أيوب الثابت )

   . فمن شاء أوتر بسبع و من شاء أوتر بخمس و من شاء بثالَّ و من شاء أوتر بواحدة
 من أوتر بثالٍَّ فما هي صفة صالته ؟ : مسألة 

 : من أوتر بثالٍَّ فلصالة الوتر صفتان مشروعتان هما 
 . حد أخير حتى ال يشبه صالة المغرب أن يصلي الثالَّ بتشهد وا[ األولى]

 عدد ركعات الليل
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أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة ، واألفضل أن يفعل هذه مرة وهذه مارة ألن  [ الثانية]
العبادة التي ورد فيها اختالف تنوع األفضل فيها أن نأتي بها على هذا الوجه تارة وعلاى  

 . الوجه اآلخر تارة 
 صفة صالته ؟ من أوتر بخمٍس أو بسبع فما هي : مسألة 

 يصلي بتشهٍد واحٍد في مخر ركعة 
كان رسول اهلل يوتر بخمٍس وبسابٍع ال  : قالت ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . يفصل بينهما بسالٍم وال بكالم 
 من أوتر بتسٍع فما هي صفة صالته ؟: مسألة 

ال يجلس فيهاا إال  ويصلي تسع ركعات  :قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
في الثامنة فيذكر اهلل ويحمده ويدعوه وينهض وال يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعاد  

 . فيذكر اهلل ويحمده ويدعوه ثم يسلِّم تسليمًا يسمعنا 
تنبيه :  أي يقول التشهد فإنه يشتمل علاى ذكاٍر   : معنى يذكر اهلل ويحمده ويدعوه

 . وحمٍد ودعاء 
 تر بإحدى عشرة ركعة فما صفة صالته ؟ من أو: مسألة 

 . يسلم كل ركعتين ويوتر بواحدٍة 
 ما هو أدنى الكمال في الوتر ؟ : مسألة 

يقارأ   أن يصلي الثالَّ بتشهد واحد أخير حتى ال يشبه صالة المغربأدنى الكمال في الوتر 
في الثالثاة قال   و( الكافرون اقل يا أيه)وفي الثانية ( سبح اسم رب  األعلى)في األولى با 

 . هو اهلل أحد والمعوذتين 
أنها لما ُسَئلت بأي شايٍء كاان   ( والترمذيأبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )

قل )وفي الثانية ( سبح اسم رب  األعلى)كان يقرأ في األولى با : قالت  يوتر رسول اهلل 
 .  وفي الثالثة قل هو اهلل أحد والمعوذتين( الكافرون ايا أيه

 
  
 

 قضاء الوتر
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 قضاء الوتر لمن فاته ؟ هل ُيشرع : مسألة 

وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصيل اآلتاي   السنة الصحيحةالقول الذي دلت عليه  
 : 
 من فاته الوتر لعذٍر يجوز قضاؤه وعليه تحمل األحاديَّ اآلتية [ 1]
اهلل تجاوز لي عن أمتي إن :  قال أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 . الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
من نام عن  : قال أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيحي )

 . وتره أو نسيه فليصلِّه إذا ذكره 
أما من تعمد تر  الوتر حتى خرج وقته فال يجوز قضاؤه ألن الوتر صالة مؤقتة بوقت [ 2]
الوتر جعلاه اهلل   : قال أن النبي ( صحيح الترمذيخارجة بن ُحذاقة الثابت في   حديَّ)

 . فيما بين صالة العشاء إلى أن يطلع الفجر 
فال تقبل في غير وقتها إال لعذر ألنه إذا أتى بها في غير وقتها من غير عذر يكون قد عمل 

 . عماًل ليس عليه أمر اهلل ورسوله 
من عمل عماال لايس علياه     :قال  أن النبي ( صحيح مسلم   فيالثابت  حديَّ عائشة)

   . أمرنا فهو رد 
 
 

  
 هل يجوز للرجل أن يوتر مرتين في ليلة ؟ : مسألة 

 السنة الثابتة الصحيحة ال يجوز للرجل أن يوتر مرتين في ليلة بنص 
ال  :قاال   أن النباي  ( والترماذي أبي داوود حديَّ طلق بن علي الثابت في  صحيحي )

 . وتران في ليلة 
 

 
 

 ال وتران في ليلة

 القنوت في الوتر
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 القنوت في الوتر ؟ هل ُيشرع : مسألة 
 القنوت في الوتر ُيشرع نعم 
 قاال علمناي رساول اهلل    ( حديَّ الحسن بن علي  الثابت في  صحيح السنن األربعة )

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيات وتاولني فايمن    } كلمات أقولهن في الوتر
أعطيت وقني شر ما قضيت إن  تقضي وال يقضى علي  وإنه ال يذل توليت وبار  لي فيما 

 { من واليت تباركت ربنا وتعاليت

كان يقول في مخار   أن النبي  ( وابن ماجة أبي داوود حديَّ علي  الثابت في  صحيح )
اللهم إني أعوذ برضا  من سخط  و بمعافات  من عقوبت  و أعوذ با  منا  ال   : وتره  

   . نت كما أثنيت على نفس  أحصي ثناء علي  أ
 القنوت في الفرائض أو النوافل األخرى غير الوتر ؟ هل ُيشرع : مسألة 

إال عند النوازل ألن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادٍة خاصة  القنوتال ُيشرع 
كان يقنت عند النوازل ويكون دعااؤه   أن النبي  السنة الثابتة الصحيحة ، وقد ثبت في 

اللهم اهدني فيمن هاديت وعاافني فايمن    النازلة بما يناسب النازلة وليس أن يقول عند 
عافيت وتولني فيمن توليت وبار  لي فيما أعطيت وقني شر ما قضايت إنا  تقضاي وال    

 . يقضى علي  وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
ًا يادعو علاى ِرْعاٍل    شهر قنت رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين )

 . وذكوان 
سريًة ُيقال لهم القراء فُأصايبوا   النبي بعَّ : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين )

إن : َوَجَد على شيٍء ما وجد عليهم فقنت شهرًا في صالة الفجر ويقول  النبي فما رأيت 

 . ة عصوا هللا ورسولهي  ص  ع  
 

 
 قبل الركوع أم بعده ؟  محل القنوت هل هو ما هو : مسألة  

 : هو ما يلي  القول الذي دلت عليه السنة وتجتمع فيه األدلة
 القنوت الذي في الوتر يكون قبل الركوع [ 1]

 محل القنوت
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قنت فاي الاوتر قبال     أن النبي  ( أبي داوود حديَّ أبي بن كعب الثابت في  صحيح )
 . الركوع 

 لركوع القنوت الذي في الفريضة عند النازلة يكون بعد ا[  2]
 كان رسول اهلل : قال ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

هم يفيسميدعو لرجاٍل سمع اهلل لمن حمده ربنا ول  الحمد  يرفع رأسه من الركوع يقول حين
اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة  : بأسمائهم فيقول 
المؤمنين اللهم اشدد وطأت  على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف  والمستضعفين من

 . وأخل المشرق يومئٍذ من ُمضر مخالفون له 
 

 
 

 الذكر الذي يقوله اإلنسان بعد الوتر ؟ ما هو : مسألة 

 كان رساول اهلل  : قال ( والنسائي أبي داوود حديَّ أبي بن كعب الثابت في  صحيحي )
 . سبحان المل  القدوس : إذا سلم في الوتر قال 

 
 

 
 صالة الضحى ؟ ما هو فضل : مسألة 

 ذل   والسنة طافحٌة بما يدل علىلصالة الضحى فضٌل عظيم وأجٌر جسيم 
  ثالثمائة وستين صدقةصالة الضحى تجزئ عن [ 1]
يصبح على : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تحميدة صدقة و كل تهليلة صدقة و  كل سالمى من
كل تكبيرة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن المنكر صدقة و يجزي من ذل  

  .  ركعتان يركعهما من الضحى
أن ركعتان من الضحى تجزئ عن ثالثمائة وستين صدقة ، وذل  أن لكل إنساان  : الشاهد 

صل ينبغي عليه أن يتصدق عن كل مفصل مان مفاصاله التاي بلغات     ثالثمائة وستين مف

 الذكر بعد الوتر

 صالة الضحى
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ثالثمائة وستين مفصل شكرًا هلل تعالى على أن جعل هذه المفاصال تنثناي وتريحاه فاي     
  .   الحركة والقيام والقعود و يجزي من ذل  ركعتان يركعهما من الضحى

  أن الضحى من الوصايا الجليلة للنبي [ 2]
بثالٍَّ   أوصاني خليلي قال  (الصحيحين الثابت في   ضي اهلل عنهأبي هريرة  رحديَّ ) 

 . صوم  ثالثة أيام من كل شهر وصالة الضحى ونوٍم على وتر :ال أدعهن حتى أموت 
 . صالة الضحى صالة األوابين [ 3]
صاالة  : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح الجامع  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 . األوابين  الضحى صالة
تكفَّل اهلل تعالى لمن ركع أربع ركعات من الضحى كفاه مخر النهار من المؤنة وغيرها [ 4]

  . 
ابن : قال اهلل تبار  وتعالى : قال  أن النبي ( صحيح الترمذيحديَّ أبي ذر الثابت في  )

 . مدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكف  مخره 
 

 
 

 لضحى ؟ ما هو وقت ا: مسألة 

من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قوبيل الظهر ا أي قبل الزوال بنحاو عشار     وقت الضحى
 دقائق ا 
 ما هو أفضل وقت الضحى ؟ : مسألة 

   . حين ترمض الفصال  أفضل وقت الضحى
صاالة األواباين حاين     :قال  أن النبي ( حديَّ زيد بن أرقم الثابت في  صحيح مسلم )

   . ترمض الفصال 
بالتشديد أي الرجاعين إلى الّله بالتوبة واإلخالص في الطاعة وتار     ( صالة األوابين   )

 متابعة الهوى 
أي حين تصيبها الرمضاء فتحرق أخفافها لشادة الحار فاإن      ( الفصال  حين ترمض  ) 

الضحى إذا ارتفع في الصيف يشتد حر الرمضاء فتحرق أخفاف الفصال لمماساتها وإنماا   

 وقت الضحى
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في هذا الوقت إلى األوابين ألن النفس تركن فيه إلاى الدعاة واالساتراحة    أضاف الصالة 
فصرفها إلى الطاعة واالشتغال فيه بالصالة رجوع من مراد النفس إلى مرضاة الرب ذكره 

 . القاضي 
 

 
 ؟  أقل ركعات الضحى وأكثرهاما هو : مسألة 

 : السنة الثابتة الصحيحة ركعتان بنص  أقل ركعات الضحى
يصبح على : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه  حديَّ)

كل سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تحميدة صدقة و كل تهليلة صادقة و  
منكر صادقة و يجازي مان ذلا      كل تكبيرة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن ال

  .  ركعهما من الضحىركعتان ي
 عات الضحىركأكثر  : 

 أنه ال حد ألكثر ركعات الضحى السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 
يصلي الضحى أربعاًا   كان رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم )

 . ويزيد ما شاء 
تنبيه :  أن النبي ( حديَّ أم هانئ الثابت في  الصحيحين )أما     ياوم فاتح مكاة

ها فصلى ثمان ركعات ، فما رأيته صلى صالة أخف منها غير أنه ُيتم الركوع اغتسل في بيت
 . والسجود 

لم يقل ال تصلوا أكثار مان    النبي فال يستدل به على أن أكثر الضحى ثمان ركعات ألن 
 . ال تعد تشريعا  حديَّ أم هانئ من قضايا العين و قضايا العينثمانية ، وألن 

 أم تطويلها ؟  ة الضحىصالهل يستحب تخفيف : مسألة 
  صالة الضحىيستحب تخفيف 

يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى  أن النبي ( حديَّ أم هانئ الثابت في  الصحيحين )
 . ثمان ركعات ، فما رأيته صلى صالة أخف منها غير أنه ُيتم الركوع والسجود 

 ما الدليل على أن صالة الضحى ليست واجبة ؟ : مسألة 

 أقل ركعات الضحى وأكثرها 
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من  قال ، جاء رجٌل إلى رسول اهلل ( لحة بن عبيد اهلل الثابت في  الصحيحين حديَّ ط) 
عان   ما يقول حتى دنا فإذا هو يساألُ  وال يفقه  صوتِه وُيَد ُيْعَرفو  الرأس ثائُر أهل نجد
 ها ؟ غيُر هل عليو :  فقال ،  صلوات في اليوم والليلة خمُس فقال رسول اهلل  ؟  اإلسالم

فقال ال إال  ؟غيره فقال هل عليو . وصيام  رمضان قال رسول اهلل   .عن تطووقال ال إال أ
 . عقال ال إال أن تطوو ؟ هاغيُر الزكاة فقال هل عليو اهلل  وذكر له رسوُل :قال . أن تطوع

أفلاح   قال رسول اهلل   ، على هذا وال أنقص واهلل ال أزيُد :فأدبر الرجل وهو يقول : قال
 .  إن صدق

 
 

 ؟  سنة الوضوء مشروعية ما الدليل على: مسألة 
قال لابالل  ياا    أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

بالل حدثني بأرجى عمٍل عملته في اإلسالم فإني سمعت دفَّ نعلي  بين يدي في الجنة ؟ قال 
في ساعٍة من ليٍل أو نهاٍر إال صليت  ما عملتو عماًل أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا

 . بذل  الطوهور ما كتب لي أن أصلي 
 

 
 

 ؟  صالة االستخارة مشروعية ما الدليل على: مسألة 
قال كان رساوُل  ( الثابت في  صحيح البخاري  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّو )

القرمن ، إذا همو أحدكم بااألمِر فليركاع   اهلل ُيعلُمنا االستخارة في األموِر كلها كالسورِة من 
اللهم إني أستِخيُر  بعلم  وأستقدر  بقدرت  وأساأل   : ركعتين من غيِر الفريضِة ثم يقول 

من فضل  العظيم فإن  تقدُر وال أقدُر وتعلُم وال أعلُم وأنت عالَُّم الغيوب ، اللهام إن كنات   
_ عاجل أمري ومجله  لأو قا_ قبِة أمري تعلُم أن هذا األمَر خيٌر لي في ديني ومعاشي وعا

فاقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا األمَر شٌر لي في ديني ومعاشي وعاقبِة أمري فاصارُفه  
 .  عني واصرفني عنه ثم ارِضني به ، وُيَسمِّي حاجته 

 

 سنة الوضوء

 صالة االستخارة 
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 ما معنى كسوف الشمس وخسوف القمر ؟ : مسألة 
 د أي ذهاب ضوء الشمسالكسوف التغير إلى سوا: معنى كسوف الشمس 
 . الخسوف ذهاب النور أي ذهاب نور القمر : معنى خسوف القمر 

 هل الكسوف خاٌص بالشمس والخسوف خاٌص بالقمر ؟ : مسألة 
الكسوف والخسوف كالهما يطلق على الشمس والقمر لكن األشهر عند الفقهاء أن نقاول  

 . كسوف الشمس و خسوف القمر 
 الكسوف أو الخسوف ؟  ما هي كيفية صالة: مسألة 

فصالى         خسفت الشمس في عهد رسول اهلل ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)
قام فأطال القيام وهو دون القيام األول ثم ثم فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع بالناس 

عاة  فأطال السجود ثم فعال فاي الرك   ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول ثم سجد
جلت الشمس فخطب الناس انوقد     ثم انصرف رسول اهلل  الثانية مثل ما فعل في األولى

فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر ميتان من ميات اهلل ال ينخسفان لموت أحاد  
يا أمة محمد إن ، ثم قال   وصلوا وتصدقوا  فادعوا اهلل وكبروا  ذل  وال لحياته فإذا رأيتم

حد أغير من اهلل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد واهلل لو تعلمون ماا أعلام   من أ
 . لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليال 

صلى بهم كسوف الشمس أرباع   أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري) 
 . ركعات في سجدتين األول األول أطول 

  هل تسن الجماعة في صالة الكسوف ؟: مسألة 

صلى بهم كسوف الشامس أرباع    أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري)
 . ركعات في سجدتين األول األول أطول 

قال لما كسفت الشمس على عهد رسول ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين)
 . نوودي أن الصالة جامعة  اهلل 

 صالة الكسوف
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 ؟  هل توسن الخطبة بعد صالة الكسوف: مسألة 
                  خسفت الشمس في عهد رسول اهلل ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 قام فأطاال القياام وهاو دون    ثم فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع فصلى بالناس
فأطال السجود ثم فعال   القيام األول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول ثم سجد

جلات الشامس   انوقد     ثم انصرف رسول اهلل  انية مثل ما فعل في األولىفي الركعة الث
فخطب الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمار ميتاان مان مياات اهلل ال     

، ثام  وصلوا وتصدقوا  فادعوا اهلل وكبروا  ذل  ينخسفان لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتم
ر من اهلل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد واهلل يا أمة محمد إن من أحد أغيقال   

 . لبكيتم كثيرا ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال 
 ما هو وقت صالة الكسوف ؟ : مسألة 

 . وقت صالة الكسوف ابتداء الكسوف إلى أن ينجلي 
هيم انكسفت الشمس يوم مات إبارا : قال ( حديَّ المغيرة ابن شعبة الثابت في  الصحيحين)

إن الشمس والقمر ميتان من مياات   فقال رسول اهلل  فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم
 . حتى تنجلي وصلوا  فادعوا اهلل   ذل  سفان لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتمكاهلل ال ين

 
 

 صالة االستسقاء ؟ ، و ما معنى  االستسقاءما معنى : مسألة 

 طلب السقي :  االستسقاءمعنى 
 . الصالة لطلب السقي على صفة مخصوصة :  صالة االستسقاءى معن

 . ويشرع ذل  إذا أجدبت األرض وقحط المطر صلوا جماعة وفورادى 
 ؟  االستسقاءما حكم صالة : مسألة 
 سنٌة مؤكدة  االستسقاءصالة 

يستسقي فتوجه إلاى   خرج النبي : قال ( حديَّ عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين)
 . لة يدعو وحوول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة القب

 جماعًة أم فردًا ؟  االستسقاءهل األفضل أن تصلى صالة : مسألة 

 صالة االستسقاء
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واستمرار المسلمين على ذل   أن تكون جماعًة لفعل النبي  االستسقاءاألفضل في صالة 
 . 
يستسقي فتوجه إلاى   ي خرج النب: قال ( حديَّ عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين)

 . القبلة يدعو وحوول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة 
 ماذا يصنع اإلمام إذا خرج لصالة االستسقاء ؟ : مسألة 

 . يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة [ 1]
يستسقي فتوجه إلاى   خرج النبي : قال ( حديَّ عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين)

 . ة يدعو وحوول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة القبل
يخطب خطبًة قبل الصالة أو بعدها ويعظ الناس ويخوفهم باهلل ويذكرهم بتر  المعاصي [ 2]

ويلين القلب القاسي ويأمرهم بالخروج من المظالم ورد المظالم إلى أهلها ويأمرهم بالتقوى 
 . ول البركات فإنها خير زاٍد ليوم الميعاد وسبب نز

َوَلْو أ ّن أ ْهل  اُلقوَرَى مَمنووُا َواّتَقوُا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكااٍت ّماَن الّساَمآِء َواألْرِض    : )قال تعالى
 [96 /األعراف ( ]َوَلا ِكن َكّذُبوُا َفأ َخُذَناُهْم ِبَما َكانووُا َيُكِسُبوَن

ياا  :  قاال  أن النباي  ( ابن ماجة الثابت في  صحيحابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهلل أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم الاذين  

وجور السلطان عليهم  مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إال أخذوا بالسنين وشدة المئونة
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم لم يمطروا ولم ينقضاوا  
عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط اهلل عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما 

 . نهم لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل ويتخيروا مما أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بي

يأمرهم بتر  التشاحن فإنها صفٌة ذميمٌة عاقبتها وخيمة وهو خلق بذْي ومسالٌ  ردْي  [ 3]
أن التشاحن يمنع  السنة الثابتة الصحيحة من فواحش العيوب ومن قبائح الذنوب وقد بينت 

علم تعيين ليلة القدر بليلُة مخصوصة ولما تالحى رجاالن ُرفاع    النبي نزول الخير فإن 
 . نها في يوٍم مخصوص علم تعي
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ليخبرنا بليلاة    قال خرج النبي (  حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في  صحيح البخاري)
القدر فتالحى رجالن من المسلمين فقال خرجت ألخبركم بليلة القدر فتالحى فاالن وفاالن   

 .  فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة

 : ج متواضعًا متخشِّعًا متضرعا يخر[ 4]
لالستساقاء متاذلاًل     النباي  قال خرج ( صحيح الترمذيحديَّ ابن عباس الثابت في  )

 . متواضعًا متخشِّعًا متضرعا 
يستحب خروج الشيوخ و الضعفاء ألنهم أسرُع لإلجابة وكذا الصبيان المميزون ألنهم [ 5]

 . ال ذنوب لهم 
هال    :  قاال  أن النباي  ( ثابت في  صحيح البخااري الحديَّ سعد ابن أبي وقاص ) 

   . ؟ إال بضعفائكم  وترزقون تنصرون
 :التوسل بالصالحين األحياء [ 6]
كاان إذا قحطاوا استساقى    : قال  (الثابت في  صحيح البخاريحديَّ عمر ابن الخطاب )

نتوسل إلي  بعام  بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إلي  بنبينا فتسقينا وإنا 
 . نبينا فاسقنا قال فيسقون 

 : يكثر االستغفار ألنه سبب نزول الغيث [ 7]

َوُيْماِدْدكوْم  ،  ُيْرِسِل الّسَمآَء َعَلْيكوْم ّمْدَرارًا،  َفقوُلتو اْسَتُغِفُروُا َرّبكوْم َإّنُه َكاَن َغّفارًا: )قال تعالى
 [12 :10نوح  ( ]َوَيْجَعل ّلكوْم أ ُنَهارًا ِبأ ْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعل ّلكوْم َجّناٍت

 : يرفع يديه في الدعاء [ 1]
ال يرفع يديه في شيْء من دعائاه   النبي كان : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 . إال في االستسقاء ، وكان يرفع يديه حتى ُيرى بياض إبطيه 
 يجعل ظهر كفيه إلى السماء [ 9]
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء  النبي أن ( ي  صحيح مسلم حديَّ أنس الثابت ف)
 . 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجال غير :  النبي يدعو بدعاء [ 9]

 .مجل 
أتت النباي  :  قال (الثابت في  صحيح أبي داودجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
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 نا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجال غيار مجال قاال    بواكي فقال اللهم اسق
 .  فأطبقت عليهم السماء

ُيَحوُِّل ردائه فيجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين ويستقبل القبلاة أثنااء   [ 11]
 : الخطبة 

يستسقي فتوجه إلاى   خرج النبي : قال ( حديَّ عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين)
 . قبلة يدعو وحوول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ال

 .  مطرنا بفضل اهلل و رحمتهاللهم صيبًا نافعًا، ويقول : إذا رأى المطر قال [ 12]
اللهم صايبًا  : كان إذا رأى المطر قال  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين) 

 . نافعًا 
صاالة   قال صلى لنا رسول اهلل  (  لثابت في  الصحيحينحديَّ زيد بن خالد الُجهني  ا)

هل : الصبح بالحديبية على إثِر سماٍء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال 
أصبح من عبادي مؤمن بي   : قالوا اهلل ورسوله أعلم ،   قال اهلل  تدرون ماذا قال ربكم ؟
و رحمته فذل  مؤمن بي كافر بالكواكب و أما من  مطرنا بفضل اهلل  : و كافر فأما من قال 

  . مطرنا بنوء كذا و كذا فذل  كافر بي و مؤمن بالكواكب   : قال 
 اللهم حوالينا وال علينا : إذا زاد المطر وِخيف منه قال [ 13]
فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهد رسول اهلل ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رساول اهلل هلا  الماال     رسول اهلل 
يديه وما في السماء قزعة قال  وجاع العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل 

فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتاه قاال   
ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعاة األخارى فقاام ذلا      فمطرنا يومنا ذل  وفي الغد 

األعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرق المال فاادع اهلل لناا فرفاع    
يديه وقال اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلاى ناحياة مان     رسول اهلل 

ل الوادي وادي قناة شاهرا  اجوبة حتى سالسماء إال تفرجت حتى صارت المدينة في مثل ال
 . لم يجيء أحد من ناحية إال حدَّ بالجود و

 . يخرج ثوبه ورحله ليصيبه المطر [ 14]
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فحسر ثوبه حتى أصاابه   كنا مع النبي : قال  (حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم )  
 . ألنه حديَّ عهٌد بربه : لم صنعت هذا ؟ قال : من المطر فقلنا 

 هل يجوز االستسقاء في خطبة الجمعة في المسجد ؟ : مسألة 
 السنة الثابتة الصحيحة في خطبة الجمعة في المسجد بنص  يجوز االستسقاء

فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهد رسول اهلل ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)
 هلا  الماال   يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رساول اهلل  رسول اهلل 

يديه وما في السماء قزعة قال  وجاع العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل 
فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتاه قاال   
فمطرنا يومنا ذل  وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعاة األخارى فقاام ذلا      

عرابي أو رجل غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرق المال فاادع اهلل لناا فرفاع    األ
يديه وقال اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلاى ناحياة مان     رسول اهلل 

ل الوادي وادي قناة شاهرا  االسماء إال تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى س
 . ية إال حدَّ بالجود لم يجيء أحد من ناحو

 ؟ ( القحط)ما هي السونة : مسألة 
ليسات  : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  

 .  السنة بأن ال تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا وال تنبت األرض شيئا
 

   
 

 ما هو فضل سجود التالوة ؟ : مسألة 
والسعيد من وفق  ذل  والسنة طافحٌة بما يدل على فضٌل عظيم وأجٌر جسيمة لسجود التالو

 لكثرة السجود بأنواعه 
إذا قرأ   :قهال    أن النبي( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ا وفي رواية ياا ويلاي ا      يا ويله  : ابن مدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول 
   . النار  فلَي فأبيتبن مدم بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود مر اُأ

 سجود التالوة
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 كنات متاي رساول اهلل    ( حديَّ ربيعة ابن كعب األسلمي الثابت في  صحيح مسالم  )
بوضوئه وحاجته فقال لي سلني  فقلت أسأل  مرافقت  في الجنة قال أو غير ذل  قلت هاو  

 . ذا  قال فأعنى على نفس  بكثرة السجود 
  هل سجود التالوة صالة ؟ : سألة م

صحيح الذي اختاره شيخ اإلسالم أنه ليس وال سجود التالوة صالةالعلم أن   هلقال بعض أ
بصالة ألنه ال ينطبق عليه تعريف الصالة إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيارًا وال تساليمًا   

لى هذا فال ُيشترط لهاا  فاألحاديَّ التي في سجود التالوة ليس فيها إال مجرد السجود ، وع
ستر العورة وال استقبال القبلة وال الوضوء ، وعلى هذا فإن اإلنسان يقرأ القرمن عن ظهر 
قلب وهو على غير وضوء فمر بسجدة فال جناح عليه أن يسجد وهو  على غير وضوء ، 

رضي اهلل تعالى عنه مع تشدده يسجد على غير وضوء ابن عمر رضي اهلل عنهما وقد كان 
.  

 ؟  سجود التالوةاذكر دليل مشروعية : مسألة 
َإّنَما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا اّلِذيَن َإَذا ذوّكُروُا ِبَها َخّروُا ُسّجدًا َوَسّبُحوُا ِبَحْمِد َرّبِهْم َوُهاْم اَل  : )قال تعالى
 [15: اآلية -السجدة : سورة( ]َيْسَتُكِبُروَن

يقرأ عليناا    كان النبي: قال ( الصحيحين الثابت في ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 . السورة فيها السجدة فيسجُد ونسجُد حتى ما يجُد أحدنا موضعًا لجبهته 

النجم بمكة فسجد فيها وسجد   النبيقال قرأ ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
فرأيتاه   من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا

 . بعد ذل  قتل كافرا 
 ما حكم سجود التالوة ؟ : مسألة 

   سنة  صحيح أن  سجود التالوةال

والهنم  فله  يدهم    النبيقرأت على : قال  (حديَّ عبد اهلل ابن زيد الثابت في  الصحيحين)

 . فيها 

 .    أن سجود التالوة لو كان واجبًا لما تركه النبي  :الشاهد 
أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى ( ابت في  صحيح مسلم  حديَّ عمر الث)

إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة األخرى قرأ بها حتاى إذا  
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يا أيها الناس إنا نمُر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فاال  : جاء السجدة قال 
 . إثم عليه 
رضي اهلل تعالى عنه قال ذل  على المنبر بمحضر من الصحابة فلم ينكر أن عمر : الشاهد 

 . ذل  عليه أحد 
 
 

 
 ؟  مواضع سجود التالوة في القرمنما هي : مسألة 

 خمسة عشر موضعا  مواضع سجود التالوة في القرمن
أقارأه    أن النبي( وابن ماجةأبي داوود حديَّ عمرو ابن العاص الثابت في  صحيحي )

 . عشرَة سجدة ، منها ثالٌَّ في المفصل وفي الحج سجدتان خمَس 
َإّن اّلِذيَن ِعنَد َرّبَ  اَل َيْسَتُكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسّبُحوَنُه َوَلاُه  : )قال تعالى  :الموضع األول 

 [206: اآلية -األعراف : سورة( ]َيْسُجُدوَن
ن ِفي الّسَماَواِت َواألْرِض َطْوعًا َوَكْرهًا َوِظاللوُهم َولّلِه َيْسُجُد َم: )قال تعالى :الموضع الثاني 
 [15: اآلية -الرعد : سورة( ]ِباُلغوُدّو َوااَلَصاِل
َوَلّلِه َيْسُجُد َما ِفي الّسَماَواِت َوَماا ِفاي األْرِض ِمان َدمّباٍة     : )قال تعالى :الموضع الثالَّ 

 [49: اآلية -النحل : ةسور( ]َواُلَمآلَئَكةو َوُهْم اَل َيْسَتُكِبُروَن
قوْل مِمنووُا ِبِه أ ْو اَل توْؤِمنوَوُا َإّن اّلِذيَن ُأوتووُا اُلِعُلَم ِمن َقْبِلاِه َإَذا  : )قال تعالى :الموضع الرابع  

 [100: اآلية -اإلسراء : سورة( ]ُيُتَلَى َعَلْيِهْم َيِخّروَن َلألُذَقاِن ُسّجدًا
َلا َئَ  اّلِذيَن أ ُنَعَم الّلُه َعَلْيِهم ّمَن الّنِبّيْيَن ِمن ذوّرّياِة ءاَدَم  ُأو: )قال تعالى :الموضع الخامس  

ْيِهْم َوِمّمْن َحَمُلَنا َمَع نووٍح َوِمن ذوّرّيِة َإْبَراِهيَم َوَإْسَراَئيل  َوِمّمْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنآ َإَذا توُتَلاَى َعَلا  
 [51: اآلية -مريم : سورة( ]ّيًامَياتو الّرْحَما ِن َخّروُا ُسّجدًا َوُبِك

أ َلْم َتَر أ ّن الّلَه َيْسُجُد َلُه َمن ِفي الّسَماَواِت َوَمن ِفي األْرِض : )قال تعالى :الموضع السادس 
َوالّشْمُس َواُلَقَمُر َوالّنُجوُم َواُلِجَباُل َوالّشَجُر َوالّدَومّب َوَكِثيٌر ّمَن الّناِس َوَكِثياٌر َحاّق َعَلْياِه    

 [11 /الحج ( ]ُلَعَذاُب َوَمن ُيِهِن الّلُه َفَما َلُه ِمن ّمُكِرٍم َإّن الّلَه َيُفَعُل َما َيَشآُءا

 تالوة في القرمنمواضع سجود ال



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      106 

َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اْرَكُعوُا َواْسُجُدوُا َواْعُبُدوُا َرّبكواْم َواُفَعلواوُا   : )قال تعالى :الموضع السابع  
 [ 00: اآلية -الحج  :سورة( ]اُلَخْيَر َلَعّلكوْم توُفِلُحوَن

َوَإَذا ِقيل  َلُهُم اْسُجُدوُا َللّرْحَما ِن َقالووُا َوَما الّرْحَما ُن أ َنْساُجُد  : )قال تعالى :الموضع الثامن  
 [60: اآلية -الفرقان : سورة( ]َلَما َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم نوفوورًا

ّلِذي ُيُخِرُج اُلَخْبَء ِفي الّساَماَواِت َواألْرِض  أ اّل َيْسُجُدوُا لّلِه ا: )قال تعالى :الموضع التاسع  
 [25: اآلية -النمل : سورة( ]َوَيْعَلُم َما توُخفووَن َوَما توْعِلنووَن

َإّنَما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا اّلِذيَن َإَذا ذوّكُروُا ِبَها َخّروُا ُسّجدًا َوَساّبُحوُا  : )قال تعالى :الموضع العاشر  
 [15: اآلية -السجدة : سورة( ]َوُهْم اَل َيْسَتُكِبُروَن ِبَحْمِد َرّبِهْم

َقال  َلَقْد َظَلَمَ  ِبُسؤ اِل َنْعَجِتَ  َإَلَى ِنَعاِجِه َوَإّن َكِثيرًا ّمَن : )قال تعالى :الموضع الحادي عشر  
لّصاَلَحاِت َوَقِليٌل ّما ُهاْم َوَظاّن   اُلخوَلَطآِء َلَيْبِغَي َبْعُضُهْم َعَلَى َبْعٍض َإاّل اّلِذيَن مَمنووُا َوَعِملووُا ا

 [24: اآلية -ص : سورة( ]َداُووُد أ ّنَما َفَتّناُه َفاْسَتُغَفَر َرّبُه َوَخّر َراِكعًا َوأ َناَب
َوِمْن مَياِتِه الّلْيُل َوالّنَهاُر َوالّشْمُس َواُلَقَمُر اَل َتْساُجُدوُا  : )قال تعالى :الموضع الثاني عشر  

: اآلية -فصلت : سورة( ]اَل َلُلَقَمِر َواْسُجُدوُا َلّلِه اّلِذي َخَلَقُهّن َإن كونتوْم َإّياُه َتْعُبُدوَنَللّشْمِس َو
30] 
 [62: اآلية -النجم : سورة( ]َفاْسُجُدوُا َلّلِه َواْعُبُدوُا: )قال تعالى :الموضع الثالَّ عشر  
: ساورة ( ]ْيِهُم اُلقواْرمُن اَل َيْساُجُدونَ  َوَإَذا قوِرىَء َعَلا : )قال تعالى :الموضع الرابع عشر  

 [21: اآلية -االنشقاق 
: اآلية -العلق : سورة( ]َكاّل اَل توِطْعُه َواْسُجْد َواُقَتِرب: )قال تعالى :الموضع الخامس عشر  

19] 
 إذا كان سجود التالوة في الصالة فهل ُيشرع لها التكبير ؟ : مسألة 

كان يكبر كلما خفض   الة فإنه ُيشرع لها التكبير ألن النبيفي الص إذا كان سجود التالوة
 . ورفع 

أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 .   خفض ورفع فإذا انصرف قال إني ألشبهكم صالًة برسول اهلل  
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  ؟ يقول اإلنسان في سجود التالوةماذا : مسألة 

يقاول   كان رسول اهلل : قالت ( والترمذيأبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )
سامعه وبصاره   في سجود القرمن بالليل في السجدة مرارًا سجد وجهي للذي خلقه وشق 

 . بحوله وقوته 
يكثر أن يقول في ركوعه  كان رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . ن  اللهم ربنا وبحمد  اللهم اغفر لي وسجوده سبحا
كان يقول في ركوعه وسجوده  أن رسول اهلل  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديَّ )

 .  سبوح قدوس رب المالئكة والروح
 إذا سمع اإلنسان السجدة في الشريط هل يسجد ؟ : مسألة 

 إذا سجد الشريط فليسجد السامع 
 ام في سجود التالوة ؟ هل يتبع المأموم اإلم: مسألة 

  0إنما جعل اإلمام ليؤتم به  النبينعم يتبع المأموم اإلمام في سجود التالوة لعموم قول 
إنما جعال  :   قال   النبيأن ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

هلل لمن حمده فقولوا سمع ا  : اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال 
اللهم ربنا و ل  الحمد و إذا سجد فاسجدوا  و إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا و إذا صالى    : 

   . جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 
 

 
 

 سجود الشكر ؟ متى يستحب : مسالة 
 إذا حلت باإلنسان نعمة أو دفعت عنه نقمة أو جاءه أمٌر أو ُبشر به  سجود الشكريستحب 

ساروٍر أو   كان إذا جاءه أمَر  أن النبي ( َّ أبي بكرة الثابت في  صحيح أبي داودحدي)

 يقول اإلنسان في سجود التالوة ماذا

 سجود الشكر 
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   . به خر ساجدا شكرا هلل تعالى  ُبشِّر
 ما هي كيفية سجود الشكر ؟ : مسألة 

 سجود الشكر مثل سجود التالوة 
 هل تبطل الصالة بسجود الشكر ؟: مسألة 

 . له بالصالة  نعم تبطل الصالة بسجود الشكر ألنه ال عالقة
 هل تبطل الصالة بسجود التالوة ؟: مسألة 

 ال تبطل الصالة بسجود التالوة ألن سجود التالوة ألمٍر يتعلق بالصالة وهو القراءة  
 

 
 

 السهو في الصالة ؟  ما معنى : مسألة 
 السهو في الصالة أي النسيان 

 ؟ هل من سها في الصالة يقتضي أنه معرٌض عن الصالة : مسألة 
سها في الصالة وهاو   أنه معرٌض عن الصالة ألن النبي  من سها في الصالة ال يقتضي

                                          للصالة  الناس تأدية مأعظ

إنما أنا بشار أنساى كماا    : قال   النبيأن ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
أحدكم في صالته فليتحر الصواب فليتُم علياه ثام   تنسون فإذا نسيتو فذكروني ، وإذا ش  

  .   نليسجد سجد تي
 ما الذي يشرع له سجود السهو ؟ : مسألة 

 . يشرع سجود السهو في الزيادة والنقص والش  في الفرض والنفل 
 من تر  شيئًا عمدًا في الصالة هل يجبره سجود السهو ؟ : مسألة 

ه سجود السهو ألنه إن  تر  واجباًا عمادًا بطلات    ال يجبر من تر  شيئًا عمدًا في الصالة
صالته وال ينفعه  سجود السهو ، وإن سنة كانت الصالة الثابت في  صحيحة وال حاجة إلى 

 . جبرانها بسجود السهو 
 هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده ؟ : مسألة 

 سجود السهو 
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 : ى التفصيل اآلتي المسألة عل وتجتمع فيه األدلة أن السنة الصحيحةالذي دلت عليه 
 : عند الزيادة يكون سجود السهو بعد التسليم [ 1]
صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في   النبيأن ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

 . الصالة فقال وما ذا  قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم 

إحادى   قال صلى النباي   ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
صالتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفايهم  
أبو بكر وعمر رضي اهلل تعالى عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت 

ر قال ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقص الصالة ورجل يدعوه النبي 
بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر 

 . ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر 

 : يكون سجود السهو قبل التسليم عند النقص [ 2]  
 النباي  أن   النبيوهو من أصحاب  ( حديَّ عبد اهلل بن ُبحينة الثابت في  الصحيحين)

صلى بهم الظهر فقام من الركعتين لم يجلس ، فقام الناس معه حتاى إذا قضاى الصاالة    
 . وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن ُيسلِّم ثم سلَّم 

 : عند الش  [ 3]
 أواًل يتحرى الصواب وهو الغالب على ظنه وما يترجح عنده فيسجد بعد السالم * 
إنما أنا بشار أنساى كماا    : قال    النبيأن ( ابن مسعود الثابت في  الصحيحينحديَّ )

تنسون فإذا نسيتو فذكروني ، وإذا ش  أحدكم في صالته فليتحر الصواب فليتُم علياه ثام   
  .   نليسجد سجد تي

 ويسجد قبل التسليم  لثانيًا إذا لم يترجح شيٌء عنده يبني على اليقين وهو األق* 
إذا ش  أحدكم في صاالته  : قال   النبيأن ( سعيد الثابت في  صحيح مسلم حديَّ أبي )

فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الش  وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبال  
أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صالته وإن كان صلى إتماما ألربع كانتاا ترغيماا   

 للشيطان
 سهو بعد التسليم هل يسلم مرة أخرى ثانية بعد سجود السهو ؟ إذا كان سجود ال: مسألة 
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 أن يسلم مرة أخرى ثانية بعد سجود السهو السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 
صلى ثالثًا ثم سلَّم فقال  النبي أن ( حديَّ عمران بن حصين الثابت في  صحيح مسلم )

باقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم الِخرباق إن  صليت ثالثًا ؟ فصلب بهم الركعة ال
 . سلم 

 
 

 
 حكم سجود السهو ؟ ما هو : مسألة 

في األحاديَّ السابقة واألصال فاي األمار الوجاوب      النبي ألمر  سجود السهو واجب
 . عليه كلما نسي ولم َيخِّْل به مرًة واحدة  النبي  ولمواظبة 
 هل يجب سجود السهو في صالة النافلة ؟ : مسألة 

على السواء لعموم األحاديَّ الاواردة فاي    والفرض يجب سجود السهو في صالة النافلة
سجود السهو من ناحية ، و من ناحية أخرى أنه دخل في صالة النفل وجب عليه إذا ساها  

 . وغال كان كالمستهزئ بها والعياذ باهلل 

 ؟  سجود السهوهل كل صالة ُيشرع لها : مسألة 
أن تكون صالة ذات ركوع وسجود احترازًا  سجود السهولها  يشرعط في الصالة لكي رُيشت

 . من صالة الجنازة فإنها ليست ذات ركوع وسجود فال تجبر بسجود السهو 
 ما حكم من زاد فعال من جنس الصالة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا  ؟: مسألة 

ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت صالته ألناه  من زاد فعال من جنس الصالة قيامًا أو قعودًا أو 
 يكون قد عمل عماًل ليس عليه أمر اهلل ورسوله 

من عمل عمال لايس علياه    :قال  أن النبي ( في  صحيح مسلم الثابت  لحديَّ عائشة)
   . أمرنا فهو رد 

 إذا علم اإلنسان أثناء الركعة الزائدة أنها زائدة فماذا يصنع ؟ : مسألة 
نسان أثناء الركعة الزائدة أنها زائدة يسجد في الحال ألنه لو استمر فيها لكان إذا علم اإل

 تعمد زيادة ركعة وهذا يبطل الصالة ألنه يكون قد عمل عماًل ليس عليه أمر اهلل ورسوله 

 حكم سجود السهو
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من عمل عمال لايس علياه    :قال  أن النبي ( في  صحيح مسلم الثابت  لحديَّ عائشة)
   . أمرنا فهو رد 

 لو سبح المأمومين لإلمام ولكنه جزم بصواب نفسه فماذا يصنع ؟  :مسالة 
إن جزم بصواب نفسه حُرم عليه الرجوع إلى قولهم ألنه لو رجع إلى قولهم لرجاع وهاو   

 . يعلم أن صالته ناقصة فتبطل الصالة 
 . هل يجب على المأموم أن ينبه اإلمام إذا قام إلى ركعة زائدة : مسألة 

 السنة الثابتة الصحيحة أن ينبه اإلمام إذا قام إلى ركعة زائدة بنص يجب على المأموم 
إنما أنا بشار أنساى كماا     :قال  أن النبي ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

   .نسيت فذكروني تنسون فإذا 
 . واألصل في األمر الوجوب [ فذكروني] قوله : الشاهد 

 
 

 
 ؟ صالة الجماعة ما هو فضل : مسألة 

السانة  وأجل الطاعات فلها فضٌل عظيم و أجٌر جسايم و  من أفضل العبادات صالة الجماعة
 . طافحٌة بما يدل على ذل  الثابتة الصحيحة 

صالة الجماعة  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
   . تفضل صالة الفذ بسبع و عشرين درجة 

صالة الرجل  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  أبي هريرة حديَّ )
إذا  هعلى صالته في بيته و في سوقه خمسا و عشرين درجة و ذل  أن توضوعفوجماعة الفي 

بها درجة  له تإال الصالة لم يخط خطوة إال رفع يخرجهال  خرجتوضأ فأحسن الوضوء ثم 
اللهام    :  مصالهتصلي عليه ما دام في  المالئكة  فإذا صلى لم تزلو حط عنه بها خطيئة 

  .وال يزال أحدكم في صالة ما انتظر الصالة اللهم ارحمه صلِّ 
أعظم الناس أجرا في الصالة  :قال  أن النبي ( حديَّ أبي موسى الثابت في  الصحيحين)

من الاذي  أبعدهم فأبعدهم ممشى و الذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرا 
   . يصلي ثم ينام 

 صالة الجماعة 
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من غدا إلى  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . المسجد و راح أعد اهلل له نزال من الجنة كلما غدا و راح 

ماا مان    :قال  أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديَّ أبي الدرداء الثابت في  صحيحي )
و ال بدو ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعاة   ثالثة في قرية

   . القاصية  من الغنم فإنما يأكل الذئب
 هل يستحب الصالة في المسجد البعيد ؟ : مسألة 

 السنة الثابتة الصحيحة نعم يستحب الصالة في المسجد البعيد بنص 
أعظم الناس أجرا في الصالة  :قال  نبي أن ال( حديَّ أبي موسى الثابت في  الصحيحين)

أبعدهم فأبعدهم ممشى و الذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرا من الاذي  
   . يصلي ثم ينام 

 هل يستحب الصالة في المسجد الذي فيه جماعة كثيرة ؟ : مسألة 
 .تة الصحيحة السنة الثابنعم يستحب الصالة في المسجد الذي فيه جماعة كثيرة بنص 

صاالة   :قال  أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديَّ أبي ابن كعب الثابت في  صحيحي )
الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلين أزكى من صالته مع الرجال  

 .وما كثر فهو أحب إلى اهلل تعالى 

 هل يصلي ؟         إذا صلى اإلنسان في رحله ثم أدر  الجماعة في المسجد : مسألة 
 نعم يصلي وال يقل إني صليت فال أصلي 

الصاالة لوقتهاا فاإن     صلِّ:  قال  أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح مسلم )
حديَّ يزياد  )  .  وال تقل إني صليت فال أصليمعهم  فصلِّ يمت الصالة وأنت في المسجدقأٌُ

َصااَلَة الفجار     صليت َمَع الّنِبّي ( رمذيوالتأبي داوود ابن األسود الثابت في  صحيحي 
: ؟ َفَقااالَ «َما َمَنَعكوَما أْن توَصّلَيا َمَعَنا»: َفَلّما َقَضى َصاَلَتُه إَذا ُهَو ِبَرُجَلْيِن َلْم ُيَصّلَيا َمَعُه، َفَقال 

توَما ِفي ِرَحاَلكوَماا ثواّم أ َتْيتوَماا    إَذا َصّلْي. «َفاَل َتُفَعاَل»: َيا َرُسول  اهلل َقْد َصّلْيَنا ِفي ِرَحاَلَنا، َقال 
 .«َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَصّليا َمَعُهْم، َفَإّنَها َلكوَما َناِفَلٌة
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 إذا أقيمت الصالة هل يجوز لإلنسان أن ينشغل بالنافلة ؟ : مسألة 
 إذا أقيمت الصالة فال يجوز لإلنسان أن ينشغل بالنافلة 

إذا أقيمت  :قال  أن النبي ( لثابت في  صحيح مسلم ا أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . الصالة فال صالة إال المكتوبة 

 متى يدر  اإلنسان صالة الجماعة ؟ : مسألة 
 يدر  اإلنسان صالة الجماعة بإدرا  ركعة 

مان أدر    :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 . قد أدر  الصالة ركعًة من الصالة ف

 
 
 
  

 حكم صالة الجماعة ؟ ما هو : مسألة 
 صحيح الواجبة في حق الرجال على  صالة الجماعة

( َوَإَذا كونَت ِفيِهْم َفأ َقْمَت َلُهُم الّصاَلَة َفُلَتقوْم َطآَئَفٌة ّمُنُهْم ّمَعَ  َوُلَيْأخوذوَوُا أ ْساِلَحَتُهمْ : )قال تعالى
 [102 :اآلية -النساء : سورة]

لألمر واألصل في األمر الوجوب ويؤكاد أن األمار   [  َفُلَتقوْم]الالم في قوله تعالى : الشاهد 
للوجوب هنا أنه أمر بها في الخوف والغالب أن الناس في الخاوف يكوناون متشوشاين    

 . يحبون أن يبقى أكثر الناس يرقب العدو 
 :قال اإلمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[
واجبة لكان أولى األعذار أن يعافى منها صالة الخوف ، فإن اهلل  صالة الجماعةكن لو لم ت 

 . تعالى لما أمر الطائفة األولى بالصالة مع اإلمام أعاد األمر على الطائفة الثانية 
ليس صالة  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

و لو يعلمون ما فيهما ألتوهما و لو حباوا  لقاد    ن الفجر والعشاء مأثقل على المنافقين 
فُأَحرِّقو علاى   مخذ شوعاًل من نار الناس ثم يؤم ثم ممر رجال  المؤذن فيقيم هممت أن ممر 

 حكم صالة الجماعة
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   . من ال يخرُج إلى الصالة بعد
ٍر غيار  من غير الجائز أن يكون هذا التهديد على أم: قال اإلمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى 

 . واجب 
 . أي كدتو أفعل ولم أفعل  : معنى هممت

رجااًل   النباي  قال أتاى   (الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
أن ُيارخص   اهلل ليس لي قائٌد يقودني إلى المسجد فسأل رسول اهلل  لأعمى فقال يا رسو

هل تسمع النداء ؟ قال نعم ، قال :  له فيصلي في بيته فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له
 . فأجب 
 . لألعمى  أن الصالة لو لم تكن واجبة لرخص النبي  :الشاهد 

لقد رأيتونا وما يتخلف عن الصاالة إال  : قال  (حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح مسلم )
 . ة منافق قد علم نفاقه أو مريض ، وإن كان المريُض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصال

مان    :قاال   أن النبي (  وابن ماجةأبي داوود حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيحي )
   . سمع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر 

 
  
 

                يجوز للنساء أن تشهد الجماعة ؟  هل :مسألة 
ى الفتناة مان   بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إل يجوز للنساء أن تشهد الجماعة

                                           الزينة والطيب ، ولكن صالتهن في بيوتهن خيٌر لهن 

ال تمنعاوا   :قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ( 
   . إماء اهلل مساجد اهلل 

أيما امرأة :قال  أن النبي  (م الثابت في  صحيح مسل أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . أصابت بخورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة 

ال  :قاال   أن النباي   (الثابت في  صحيح أبي داود أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . وليخرجن وهن تفالت  تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل

 شهود النساء للجماعة
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ال تمنعوا  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح أبي داودابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
   . نساءكم المساجد و بيوتهن خير لهن 

 هل تجوز صالة النافلة في جماعة ؟ : مسألة 
 : أن المسألة على التفصيل اآلتي  و تجتمع فيه األدلةالسنة الصحيحة الذي دلت عليه 

 ان من النوافل ما تشرع له الجماعة كاالستسقاء والكسوف وقيام الليل في رمض[ 1]
فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهد رسول اهلل ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رساول اهلل هلا  الماال     رسول اهلل 
يديه وما في السماء قزعة قال  وجاع العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل 

ثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتاه قاال   فثار سحاب أم
فمطرنا يومنا ذل  وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعاة األخارى فقاام ذلا      
األعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرق المال فاادع اهلل لناا فرفاع    

لينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلاى ناحياة مان    يديه وقال اللهم حوا رسول اهلل 
ل الوادي وادي قناة شاهرا  االسماء إال تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى س

 . لم يجيء أحد من ناحية إال حدَّ بالجود و

                  خسفت الشمس في عهد رسول اهلل ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

قام فأطاال القياام وهاو دون    ثم فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ناس فصلى بال
فأطال السجود ثم فعال   القيام األول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول ثم سجد

جلات الشامس   انوقد    ثم انصرف رسول اهلل  في الركعة الثانية مثل ما فعل في األولى
عليه ثم قال إن الشمس مر ميتان من ميات اهلل ال ينخسافان  فخطب الناس فحمد اهلل وأثنى 
يا أمة ، ثم قال   وصلوا وتصدقوا  فادعوا اهلل وكبروا  ذل  لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتم

محمد إن من أحد أغير من اهلل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد واهلل لو تعلماون  
 . ا لبكيتم كثيروما أعلم لضحكتم قليال 

صلى ذات ليلة في المسجد فصلى  أن رسول اهلل  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)
بصالته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إلايهم  



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      116 

فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلايكم إال أناي    رسول اهلل 
 .  ض عليكم قال وذل  في رمضانخشيت أن تفر

إن الرجال  : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ أبي ذر  الثابت في  صحيحي ) 
 . إذا صلى مع اإلمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 

ومنها ما ال تشرع له الجماعة كالسنن الرواتب وصالة الليل في غير رمضان فإنهاا ل  [ 2]
 . ستمرة لكن البأس أن يصليها جماعة أحيانا تشرع جماعة بصفة م

ليلًة فلم يازل قائماًا حتاى     صليت مع النبي : قال  (حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)
 .  هممتو بأمِر َسْوٍء ، قيل وما هممت ؟ قال هممتو أن أقعد وأذر النبي 

   
 

  
 ما حكم قراءة المأموم ؟ : مسألة 

 ال صالة لمن لم يقرأ بأم الكتاب النبي الكتاب لعموم قول  فاتحة يجب على المأموم قراءة
 . 
ال صالة لمن لم يقرأ : قال  النبي أن  (حديَّ عبادة ابن الصامت الثابت في  الصحيحين)

   . بأم الكتاب 
على نفاي   [ال صالة لمن لم يقرأ بأم الكتاب] هل يجوز أن يحمل النفي في قوله : مسألة 

 الكمال ؟ 
على نفاي الكماال   [ ال صالة لمن لم يقرأ بأم الكتاب] أن يحمل النفي في قوله ال يجوز 

 : لعموم الحديَّ اآلتي 
من صلى : قال  النبي أن ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   . غير تمام ( ثالثًا)صالة لم يقرأ فيها بأم القرمن فهي خداج 
 در  إمامه راكعًا هل يلزمه تكبيرة للركوع أم يجزئ تكبيرة اإلحارام لو أن إنسانًا أ: مسألة 

 عن تكبيرة الركوع ؟ 
يجزئ تكبيرة اإلحرام عن تكبيرة الركوع ألن تكبيرة اإلحرام ركن و تكبيرة الركوع واجاب  

 القراءة للمأموم
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والركن يجزئ عن الواجب ، لكن يستحب أن يكون للركوع تكبيرة منفصالٌة عان تكبيارة    
 . اإلحرام 

 
 

 
 تخفيف اإلمام الصالة ؟ هل يستحب : لة مسأ
الضاعيف   منهمفإن الناس السنة الثابتة الصحيحة تخفيف اإلمام الصالة بنص يستحب نعم 

  . والكبيروالسقيم 
إذا صالى   :قاال   النباي  أن  (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة رضي اهلل عنهحديَّ )

وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء  بيروالكالضعيف والسقيم  منهمأحدكم للناس فليخفف فإن 
 . 

 ما هي كيفية تخفيف اإلمام ؟ : مسألة 
 : نوعان  تخفيف اإلمام

ما جااءت   وهو أال يتجاوز ما جاءت به السنة من التخفيف وإن خالف : تخفيف الزم [ 1]
 به السنة فهو مطوِّل 

ن معاذ بن جبل كاان  أ (الثابت في  الصحيحينجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
فانصرف الرجل ، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة قومه  فيؤمثم يرجع  يصلي مع رسول اهلل 

( فاتنًا فاتناًا فاتنااً  ) أو قال( فتاٌن فتاٌن فتاٌن: ) فقال  لنبي فكأن معاذًا تناول منه فبلغ ا 
 .  وأمر بسورتين من أوسط المفصل 

 : ًا يقتضي اإليجاز مثل بكاء الصبي كأن يكون هنا  سبب :تخفيف عارض [ 2]
إني ألقوم للصالة أريد أن :قال  النبي أن  ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  صحيح البخاري)

   . أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي كراهية أن أشق على أمه 
 

 
  

 تخفيف اإلمام الصالة 

 أحكام اإلمامة
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 من هو أحق الناس باإلمامة ؟ : مسألة 

لكتاب اهلل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسانة فاإن   أقرؤهم  أحق الناس باإلمامة
  0كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا 

ياؤم القاوم   : قاال   النبي أن ( حديَّ أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح مسلم )
بالسنة فإن كانوا في السنة ساواء  أقرؤهم لكتاب اهلل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 

فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا و ال يؤَمنو الرجاُل  الرجال  فاي    
   . سلطانه و ال يقعد في بيته على تكرَمِته إال بإذنه 

إذا كان للمسجد إمامًا راتبًا هل يقدم مطلقًا أم ننظر فيمن هو أقرأ مناه أو أعلام   : مسألة 
 ؟  بالسنة

وال يجوز ألحٍد أن يتقدم عليه إال بإذنه حتى لو جاء  إذا كان للمسجد إمامًا راتبًا يقدم مطلقًا
 : ابن تيمية 

ياؤم القاوم   : قاال   النبي أن ( حديَّ أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح مسلم )
لسنة ساواء  أقرؤهم لكتاب اهلل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في ا

فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا و ال يؤَمنو الرجاُل  الرجال  فاي    
   . سلطانه و ال يقعد في بيته على تكرَمِته إال بإذنه 

و ال يؤَمنو الرجُل  الرجل  في سلطانه و ال يقعد في بيته على تكرَمِتاه إال  ] قوله  الشاهد
 [   بإذنه 
 مدى مسؤلية اإلمامة ؟  ما هي: مسألة 

 اإلمامة تكليٌف وليست تشريف 
يصلون : قال  النبي أن  (الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   . لكم فإن أصابوا فلكم و إن أخطئوا فلكم و عليهم 
  النبيأن  (حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

   . قال اإلمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد األئمة و اغفر للمؤذنين 
 ما معنى اإلمام ضامن و المؤذن مؤتمن ؟ : مسألة 
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أي متكفل بصحة صالة المقتدين الرتباط صالتهم بصالته ألنه يتحمال    ( اإلمام ضامن   )
  الفاتحة عن المأموم إذا أدركه في الركوع 

أي أمين على صالة الناس وصيامهم وإفطارهم وسحورهم وعلاى    (  والمؤذن مؤتمن  )
 .  فعليه المحافظة على أداء هذه األمانة   ، حرم الناس إلشرافه على دورهم 

 :قاال   النباي  أن  (الثابت فاي  صاحيح الجاامع    أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم و سحورهم 

المؤذناون أمنااء    :قاال   النباي  أن  (أبي محذورة الثابت في  صحيح الجاامع حديَّ )
   . المسلمين على صالتهم و حاجتهم 

 
 

 
 من تصح إمامته ؟ : مسألة 

والمفترض بالمتنفل والمتنفل باالمفترض والمقايم بالمساافر     تصح إمامة الصبي المميز
 . والمسفر بالمقيم والقادر على القيام بالجالس 

 على أن الصبي المميز تصح إمامته ؟  لما الدلي: ة مسأل
 النبي قال أبي جئتكم من عند : قال ( حديَّ عمر ابن سلمة الثابت في  صحيح البخاري)

فنظروا فلم يكن : إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرمنًا ، قال : حقًا فقال 
 . نين أو سبع سنين أحٌد أكثُر مني قرمنًا فقدموني وأنا ابن ست س

 على صحة إئتمام المفترض بالمتنفل ؟  لما الدلي: مسألة 
أن معاذ بن جبل كاان   (الثابت في  الصحيحينجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

فانصرف الرجل ، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة قومه  فيؤمثم يرجع  يصلي مع رسول اهلل 
( فاتنًا فاتناًا فاتنااً  ) أو قال( فتاٌن فتاٌن فتاٌن: ) فقال  لنبي ا فكأن معاذًا تناول منه فبلغ 

 .  وأمر بسورتين من أوسط المفصل 
 على صحة إئتمام المتنفل  بالمفترض ؟   لما الدلي: مسألة 

 من تصح إمامته
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أٌُيمت الصالة لوقتها فإن  صلِّ:  قال  أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح مسلم )
   .  وال تقل إني صليت فال أصليمعهم  فصلِّ سجدالصالة وأنت في الم

 صليت َماَع الّنِباّي   ( والترمذيأبي داوود حديَّ يزيد ابن األسود الثابت في  صحيحي )
َما َمَنَعكوَما أْن توَصاّلَيا  »: َصاَلَة الفجر  َفَلّما َقَضى َصاَلَتُه إَذا ُهَو ِبَرُجَلْيِن َلْم ُيَصّلَيا َمَعُه، َفَقال 

إَذا َصّلْيتوَما ِفي ِرَحاَلكوَماا  . «َفاَل َتُفَعاَل»: َيا َرُسول  اهلل َقْد َصّلْيَنا ِفي ِرَحاَلَنا، َقال : ؟ َفَقااَل«اَمَعَن
 .«ثوّم أ َتْيتوَما َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَصّليا َمَعُهْم، َفَإّنَها َلكوَما َناِفَلٌة

 والمقيم بالمسافر ؟    على صحة إئتمام المسافر بالمقيم لما الدلي: مسألة 
 . إنما جعل اإلمام ليؤتم به الدليل عموم قوله 

إنما جعال  :  قال   النبيأن ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
سمع اهلل لمن حمده فقولوا   : اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال 

الحمد و إذا سجد فاسجدوا  و إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا و إذا صالى   اللهم ربنا و ل   : 
   . جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 

 إذا كان المأموم يستطيع القيام لكن اإلمام جالس فماذا يصنع ؟ : مسألة 
 يصلي جالسًا متابعًة لإلمام 

إنما جعال  :  ال ق  النبيأن ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
سمع اهلل لمن حمده فقولوا   : اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال 

اللهم ربنا و ل  الحمد و إذا سجد فاسجدوا  و إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا و إذا صالى    : 
   . جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 

  يستطيع القعود فماذا يصنع ؟ إذا كان اإلمام شيخًا كبيرًا ال: مسألة 
 . إذا كان اإلمام شيخًا كبيرًا ال يستطيع القعود  يصلي مضطجعًا على جنبه 

 كانت بي بواسير فسألت النباي  : قال ( حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)
  .  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب: عن الصالة فقال 

 فهل يصلي المأمومين مضطجعين مثله ؟  مضطجعًا على جنبه اإلمامإذا صلى :  مسألة
ألن األمر الموافقة جاءت في القيام والقعاود فقاط ،    ال يصلي المأمومين مضطجعين مثله

 . وعلى هذا فإنهم يصلون قعودًا وهو مضطجع 
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إنما جعال  :   قال  النبيأن ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
سمع اهلل لمن حمده فقولوا   : اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال 

اللهم ربنا و ل  الحمد و إذا سجد فاسجدوا  و إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا و إذا صالى    : 
   . جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 

 مرتفع ؟  هل يأتم المأمومين بإمام في مكان: مسألة 
صلى علاى المنبار ثام نازل       النبيأن ( حديَّ سهل ابن سعد الثابت في  الصحيحين)

إنما فعلتو هذا لتأتموا بي ولتعلماا  : القهقرى فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال 
 . صالتي 
 هل يجوز للمأموم أن يأتم بإمام بينه وبينه مكان كبير ؟ : مسألة 

 : بشرطين متالزمين  بإمام بينه وبينه مكان كبيريجوز للمأموم أن يأتم 
 أن يسمع المأموم التكبير إما عن طريق اإلمام أو المبلغ [ 1]
اتصال الصفوف وذل  ألن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في األفعاال وهاي   [ 2]

 . المتابعة وفي المكان وهذا يحصل باتصال الصفوف 
 هل تصح إمامة المرأة ؟ : مسألة  

 : وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصيل اآلتي السنة الصحيحة الذي دلت عليه 
 : للمرأة  تصح إمامة المرأة[ 1]
 . أمرها أن تؤم أهل دارها  النبي أن (  حديَّ أم ورقة الثابت في  صحيح أبي داود)
 : للرجال  تصح إمامة المرأةال [ 2]
لن يفلح قوٌم ولوا أمرهم :  قال   النبيأن ( خاريحديَّ أبي بكرة الثابت في  صحيح الب)

 . امرأة 
خيار  قاال    النباي أن ( الثابت في  صحيح مسالم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   . صفوف الرجال أولها و شرها مخرها و خير صفوف النساء مخرها و شرها أولها 
 . ، واإلمام يكون في األمام  أن هذا دليل على أنه ال موقع للنساء في األمام :الشاهد 

 
 الذين ال تصح إمامتهم  
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 الذين ال تصح إمامتهم ؟ من : مسألة 

من صحوت صالته لنفسه صحت إمامته ، ومن لم تصح صالته لنفسه لم ]   القاعدة هنا
 [ تصح إمامته 

 هل تصح الصالة خلف الكافر ؟ : مسألة 
 . ه ال تصح الصالة خلف الكافر ألنه ال تصح صالته لنفسه فال تصح إمامت

 . ألن الصالة فرضت على المسلمين ال على الكفار 
 [103: اآلية -النساء : سورة( ]َإّن الّصاَلَة َكاَنُت َعَلى اُلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا ّمْوقووتًا: )قال تعالى

من  قال ، جاء رجٌل إلى رسول اهلل ( حديَّ طلحة بن عبيد اهلل الثابت في  الصحيحين ) 
ُيْعَرفو  َدوُي صوتِه وال ُيُفَقه  ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأُل عن  أهل نجد ثائُر الرأس

هل عليو غيُرها ؟  :  خمُس صلوات في اليوم والليلة ،  فقال  اإلسالم ؟  فقال رسول اهلل 
فقال هل عليو غيره؟ فقال ال إال . وصيام  رمضان  قال رسول اهلل .  قال ال إال أن تطووع

. الزكاة فقال هل عليو غيُرها ؟ قال ال إال أن تطووع  وذكر له رسوُل اهلل : قال .أن تطوع 
أفلح  واهلل ال أزيُد على هذا وال أنقص ،  قال رسول اهلل : فأدبر الرجل وهو يقول: قال 

 . إن صدق 
بناي   :قاال    النباي   أن(  الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

مس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ، وإقام الصاالة وإيتااء   اإلسالم على خ
 .  الزكاة والحج   وصوم رمضان

 هل تصح الصالة خلف الفاسق ؟ : مسألة 
 أن الصالة خلف الفاسق جائزة  الصحيح

يصلون : قال  النبي أن  (الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . أصابوا فلكم و إن أخطئوا فلكم و عليهم  لكم فإن

الذي كان من أشد ابن عمر رضي اهلل عنهما ثم إن الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم ومنهم 
يصلون خلف الحجاج ، والحجاج معروف أن كان من أفساق   اكانو الناس اتباعًا للنبي  

 .يجيزه الشرع  عباد اهلل ، والصحابة أحرص الناس على الخير وأعلم الناس بما
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أنه دخل على عثمان ابن عفان ( حديَّ ُعبيد اهلل ابن عدي ابن خيار الثابت في  الصحيحين)
إن  إماٌم عامة ونزل ب  ما نرى ويصلي لنا إمام : فقال  رعنه وهو محصو ىرضي اهلل تعال

 الصالة أحسن ما يعمل العبد فإذا أحسن الناس فأحسان معهام وإذا  : فتنة ونتحرج ، فقال 
 .  أساؤا فاجتنب إساءتهم 

السانة  عنه وقوله سنة متبعة بنص  ىأن هذا قول عثمان ابن عفان رضي اهلل تعالالشاهد 
 . ألنه من الخلفاء الراشدين الثابتة الصحيحة 

 :قاال   أن النباي  (والترمذيأبي داوود حديَّ العرباض بن سارية  الثابت في  صحيح )
عة و إن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعاش مانكم   أوصيكم بتقوى اهلل و السمع و الطا

بعدي فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و 
   .كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فإن 

 هل تصح الصالة خلف من ال يستنجي ؟ : مسألة 
من صحوت صالته لنفسه صحت إمامته ، ومن لم تصح صالته لنفساه لام   ]   دة هناالقاع

 [ تصح إمامته 
 . وهذا ال تصح صالته لنفسه فال تصح إمامته 

ال يقبال    :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
   . لول اهلل صالة بغير طهور و ال صدقة من غو

 هل تصح إمامة من به سلس البول ؟  :مسألة 
أن يخرج البول باستمرار بحيَّ ال يستطيع اإلنسان منعه ، ومن ابتلي بهاذا   :سلس البول 

أي يجعل ِحفاضه تمنع تسرب البول ] فعليه أن يغسل فرجه إذا دخل وقت الصالة ويتحفض 
نوافال إلاى أن   ثم يتوضأ للصالة ثم يصلي ما شاء فروضًا و[ وانتشاره في جسده وثيابه 
 . يدخل وقت الصالة الثانية 

 . وهذا الذي ُأصيب بسلس البول تصح صالته لنفسه فتصح إمامته 

 [16: اآلية -التغابن : سورة( ]َفاّتقووُا الّلَه َما اْسَتَطْعتوْم: )واهلل تعالى يقول
 ما حكم من صلى بالناس وهو ال يحسن قراءة الفاتحة ؟ : مسألة 

  : نها خالف األولىالصالة صحيحة ولك
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خرج عليناا  : قال ( الثابت في  صحيح أبي داود جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ 
اقرؤا فكٌل حسان وسايجُئ   : رسول اهلل ونحن نقرأ القرمن وفينا األعرابي واألعجمي فقال 

 . أقواٌم يقيمونه كما ُيقام القدُح يتعجلنه وال يتأجلونه 
 :الشاهد 

جعل أمر قراءة القرمن على التساهل حيَّ قال في قراءة األعرابي واألعجماي   أن النبي 
وهما غالبًا ال يحسنان القراءة ألن األعرابي غالبًا بعياٌد عان العلام    ( اقرأوا فكٌل حسن )

أن المهم في القراءة االحتساب وإخاالص   واألعجمي ليس عربيًا أصاًل ، ثم بين النبي  
القرمن قراءًة الثابت في  صحيحًة ويقيمون األلفاظ  نأقواٌم يقرؤو أنه سيجُئ النية ثم نبه 

ولكنهم مع ذل  يتعجلون ثوابه في الدنيا وال يؤجلون ثوابه في ( أي السهم)كما ُيقام القدح 
 .اآلخرة 

 
 

 
 ما حكم من أم القوم وهم له كارهون ؟ : مسألة 

 : المسألة على التفصيل اآلتي 
 : لخلٍل في دينه فصالته باطلة وعليه يحمل الحديَّ اآلتي  إن كراهيتهم له بحق[ 1]
ثالثة ال تجاوز صاالتهم   :قال  أن النبي ( صحيح الترمذيحديَّ أبي ُأمامة الثابت في  )

العبد اآلبق حتى يرجع و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و إمام قوم و هم له   : مذانهم 
   . كارهون 

 .كراهية شخصية فال تكره ألن العبر باألسباب الشرعية  أما إن كانت كراهيتهم[ 2] 
إذا كان المأمومين يكرهون اإلمام ألنه يتأنى في الصالة ويقرأ الساور المساتحبة   : مسألة 

 مثل السجدة واإلنسان في فجر الجمعة فهل هذه كراهية معتبرة ؟  
إذا : ]فاي الفاتح    بل هي خالف السنة وقد قال اإلمام ابن حجر هذه ليست كراهية معتبرة

 . فال ينبغي أن نقيم وزنًا لمن يخالف السنة [. ثبت السنة فال اعتبار لمن خالفها 
 

 ه كارهونإمامة القوم وهم ل

 أين يقف اإلمام وأين يقف المأمومين
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 ؟ أين يقف اإلمام وأين يقف المأمومين: مسألة 
 : المسألة على التفصيل اآلتي 

 إذا كان المأموم واحدًا كان على يمين اإلمام [ 1]
 النباي  قال بتو عند خالتي ميمونة ليلًة فقاام   (حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

فتوضأ من َشٍن معلق وضوءأ ًَ خفيفًا وقام  النبي من الليل ، فلما كان في بعض الليل قام 
يصلي ، فتوضأتو نحوًا مما توضأ ثم جئتو فقمتو عن يساره فحوولني فجعلني عن يمينه ثام  

المنادي فآذنه بالصالة فقام معاه إلاى   صلى ما شاء اهلل ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم متاه 
 .الصالة فصلى ولم يتوضأ 

 : إذا كان المأمومون أكثر من واحدًا كانوا خلف اإلمام [ 2]
فقمتو أن ويتايم خلفاه وأم    صلى رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 . ُسليم خلفنا 
 فهل تصلي عن يمين اإلمام أم خلفه ؟  إذا كانت المأمومة امرأٌة من المحارم مثال: مسألة 

 . تصلي المرأة خلف اإلمام ألن  المرأة الواحدة تكون صفًا 
فقمتو أن ويتايم خلفاه وأم    صلى رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 . ُسليم خلفنا 
 إذا كان المأموم واحدًا فصلى عن يسار اإلمام فهل تصح الصالة ؟ : مسألة 

 تصح الصالة ال 
 النباي  قال بتو عند خالتي ميمونة ليلًة فقاام  ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

فتوضأ من َشٍن معلق وضوءأ ًَ خفيفًا وقام  النبي من الليل ، فلما كان في بعض الليل قام 
 يصلي ، فتوضأتو نحوًا مما توضأ ثم جئتو فقمتو عن يساره فحوولني فجعلني عن يمينه ثام 
صلى ما شاء اهلل ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم متاه المنادي فآذنه بالصالة فقام معاه إلاى   

 .الصالة فصلى ولم يتوضأ 
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فلو كانت الصالة تصح والمأموم عن يسار اإلمام ألقروه [ فحوولني فجعلني عن يمينه]الشاهد 
 . ولم يحوِّله إلى اليمين  النبي 
 فصلى عن يسار اإلمام جاهاًل أو ناسيًا فما حكم صالته ؟  إذا كان المأموم واحدًا: مسألة 

 صالته الثابت في  صحيحة لعذر الجهل أو النسيان 
إن اهلل تجاوز لي عان  : قال  أن النبي ( لحديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 

 . أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
 صح صالته خلف الصف ؟ إذا كان المأموم واحدًا هل ت: مسألة 

 : المسألة على التفصيل اآلتي 
 فال تصح صالته خلف الصف  واحدًاًَ إذا كان المأموم رجال[ 1]
رأى رجاال يصالي خلاف     أن رسول اهلل ( حديَّ وابصة الثابت في  صحيح أبي داود)

 . الصالة  الصف وحده فأمره أن يعيد
الصالة فاسدة ألن اهلل تعالى لم يأمرناا أن   نفدل ذل  على أ[ الصالة فأمره أن يعيد]الشاهد 

 . نفعل العبادة مرتين 
أما  إذا كان المأموم امرأة فصالتها خلف الصف الثابت في  صحيحة ألن المرأة وحدها [ 2]

 تكون صفًا 
فقمتو أن ويتايم خلفاه وأم    صلى رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 . ُسليم خلفنا 
 لو أن إنسانًا دخل المسجد فوجد الصف قد تم فصلى خلف الصف وحده هل تصاح  :مسألة 

 صالته ؟ 
: ساورة ( ]َفاّتقووُا الّلَه َما اْساَتَطْعتومْ : )واهلل تعالى يقول تصح صالته ألنه تر  الصف لعذٍر

 [16: اآلية -التغابن 
تجاب ماع    الكريمة أصٌل في قاعدٍة شرعية عظيمة وهي أن واجبات الشارع  اآليةوهذه 

 . االستطاعة وتسقط مع عدم االستطاعة 
لماذا ال نقول أن الذي يصلي خلف الصف يمكنه أن يجذب أحٌد من الصاف الاذي   : مسألة 

 أمامه ليصلي معه ؟ 
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 : ال نقول بذل  ألن ذل  يستلزم محاذير منها ما يلي 
ي التشويش على الرجل المجذوب وهذا  التشويش يؤثر وال ش  علاى خشاوعه فا   [ 1]

 . الصالة ، والخشوع هو لب الصالة فالصالة بال خشوع كالجسد بال روح 
فتح فرجة في الصف الذي فيه الرجل المجذوب  يقطع الصف ويخشى أن يكون هاذا  [ 2]

   النبيمن قطع الصف الذي حذر من 
من  :قال   أن النبي( والنسائيأبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيحي )

 .  ل صفا وصله اهلل و من قطع صفا قطعه اهللوص
أن هذا فيه جناية على الرجل المجذوب ونقله من المكان المتقدم األفضل إلى المكاان  [ 3]

 : المتأخر المفضول 
 يعلامُ لاو   :قال  النبي  أن( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما في النداء والصف األول ثم  الناُس
 .   ألتوهما ولو حبوًا تمة والصبِحما في التهجير الستبقوا إليه ولو يعلمون ما في الَع

 إذا كانت المرأة إمامًا للنساء فأين تقف ؟ : مسألة 
ي اهلل للنساء فإنها تقف معهن في الصف ألن عائشة وأم سلمة رضا  إذا كانت المرأة إمامًا

 . تعالى عنهما كانا يؤمان النساء وتقفان معهن في الصف 
هل يستدل بقول عائشة رضي اهلل تعالى عنها أو أي صاحابي أو صاحابية فاي    : مسألة 

 المسائل الفقهية ؟ 
أن قول الصحابي حجًة بشرطين  الصحيح : 
 . النص فإن خالف النص فالحجة في النص  فأال يخال[ 1]
قول صحابي مخر فإن خالف قول صحابي مخر طولب المرجح ويفرق باين   فأال يخال[  2]

 . الصحابي الفقيه من غير الفقيه ألن الفقيه غالبًا أقرب للصواب 
 

 
 

 انتقال اإلمام إلى مأموم ؟ هل يجوز : مسألة 

 جواز انتقال اإلمام إلى مأموم
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 السنة الصحيحة بنص  انتقال اإلمام إلى مأموميجوز 
ذهب إلاى بناي    أن رسول اهلل ( حيحين حديَّ سهل ابن سعد الثابت  الثابت في  الص)

عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصالة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس 
والناس في الصالة فتخلص حتى وقف  فأقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر فجاء رسول اهلل 

ناس التصفيق التفت في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر ال يلتفت في الصالة فلما أكثر ال
أن امكَّ مكان  فرفع أبو بكر يديه فحمد اهلل عز وجال   فأشار إليه   فرأى رسول اهلل 

من ذل  ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقادم   على ما أمره به رسول اهلل 
 فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منع  أن تثبت إذ أمرت  قال أبو بكر ما كان  النبي 

مالي رأياتكم أكثارتم    فقال رسول اهلل  البن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اهلل 
التصفيق من نابه شيء في صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنسااء  

 . 
 

 

 

  
 التبليغ خلف اإلمام ؟ ما حكم : مسألة 

صوت اإلمام للمأمومين أما إذا بلغ خلف اإلمام للحاجة إليه كأن لم يبلغ  يستحب التبليغ
إال السنة الثابتة الصحيحة صوت اإلمام للمأمومين يكون التبليغ حينئٍذ بدعة ألنه لم يرد في 

 . عند الحاجة فقط 
صالى بناا   : قاال  ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . كبر أبو بكر ُيسمْعنا  رسول اهلل الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر  رسول اهلل 
 
 

 
 ؟  في مصاله بعد الصالةهل يسن لإلمام ألن يمكَّ : مسألة 

 : السنة الثابتة الصحيحة بنص  في مصاله بعد الصالةيسن لإلمام ألن يمكَّ 

 التبليغ خلف اإلمام

 مكَّ اإلمام في مصاله بعد الصالة 
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إذا صالى   النباي  كان : قال ( الثابت  الثابت في  الصحيحين  َسُمَرَة ابن جندبحديَّ )
 . ا بوجهه صالة أقبل علين

إذا سلَّم قام النساُء  كان رسول اهلل : قالت ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح البخاري)
فأرى واهلل أعلم أن مكثه : حين يقضي تسليمه ومكَّ يسيرًا قبل أن يقوم ، قال ابن شهاب 

 . لكي ينفوذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم 
 اإلمام في مصاله بعد الصالة على سبيل الندب ؟  ما الدليل على أن مكَّ: مسألة 

 النبي صليت وراء : قال ( حديَّ عقبة ابن الحارَّ النوفلي الثابت في  صحيح البخاري)
بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعًا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نساائه ، ففازع   

ذكرتو شيئًا من تبٍر : ال الناس من سرعته ، فخرج إليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فق
 . فأمرت بقسمته 

 الذهب قبل أن ُيصفى [ التبر]
سلم ثم قام مسرعًا فدل ذل  على أن مكَّ اإلمام فاي مصااله بعاد     أن النبي  :الشاهد 

 . الصالة على سبيل الندب 
 

 
 

 ؟  ينتظر اإلمامهل ُيسن للمؤذن أن : مسألة 
  ينتظر اإلمامنعم ُيسن للمؤذن أن 

: قاال  ( ابن سُمرة الثابت في  صحيح أبي داودجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .خرج أقام الصالة  النبي كان بالٌل يؤذن ثم ُيْمِهل فإذا رأى 

 هل يسن لإلمام أن يصلي السنة في مكان غير الذي صلى فيه الفريضة ؟ : مسألة 
 ى فيه الفريضةنعم يسن لإلمام أن يصلي السنة في مكان غير الذي صل

ال  :قال  النبي  أن( وابن ماجةأبي داوود حديَّ المغيرة بن شعبة الثابت في  صحيحي )
   . يصلي اإلمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول 

 ؟  يلزم إقامة ثانيةهل  إذا طال الفصل بين اإلقامة والدخول في الصالة: مسألة 
 ؟قامة األولى وتكفي اإل يلزم إقامة ثانيةال 

 المؤذن ينتظر اإلمام
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ُأقيمت الصالة وُعادِّلت  : قال  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
، فلما قام في مصاله ذكر أنه جناب ، فقاال لناا     الصفوف قيامًا فخرج إلينا رسول اهلل 

 . مكانكم ، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبور فصلينا معه 
 

 
 

 ما الدليل على وجوب تسوية الصفوف ؟  :مسألة 
ساووا صافوفكم فاإن تساوية      :قال  النبي  أن( الصحيحين أنس الثابت في  حديَّ ) 

   . الصفوف من إقامة الصالة 
 . واألصل في األمر الوجوب [ سووا صفوفكم]  قوله  :الشاهد 

صافوفكم أو   نوسووتول :قال  النبي  أن( الصحيحين النعمان ابن بشير الثابت في  حديَّ )
   . اهلل بين وجوهكم  ليخالفنو

يمسح مناكبنا  كان رسول اهلل  ( حديَّ أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح مسلم )
في الصالة ويقول استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو األحالم والنهى ثام  

 .  أنتم اليوم أشد اختالفاالذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود ف
أقيماوا   :قال  النبي  أن( الثابت في  صحيح أبي داودابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقال عيساى بأيادي    
 .  إخوانكم وال تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله اهلل ومن قطع صفا قطعه اهلل

إن اهلل و مالئكته يصلون   :قال  النبي  أن( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 . ومن سدو فورْجًة رفعه اهلل بها درجة  على الذين يصلون الصفوف

 
 
 

 كيف تسوى الصفوف ؟ : مسألة 

 . تسوى الصفوف بأن يضع كل إنسان منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه 

 وجوب تسوية الصفوف

 كيف تسوى الصفوف
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أقيموا صفوفكم فإني أراكام   :قال  النبي  أن ( ت في  صحيح البخاريحديَّ أنس الثاب)
   . ن وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه  ظهري  وراءمن 

 
 

 
 ما هو فضل الصف األول ؟ : مسألة 

 يعلامُ لاو   :قال  النبي  أن( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
ي النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما ف الناُس

 .   ألتوهما ولو حبوًا تمة والصبِحما في التهجير الستبقوا إليه ولو يعلمون ما في الَع
إن اهلل و  :قاال   النباي   أن( الثابت في  صحيح أبي داود البراء رضي اهلل عنه حديَّ )

   . صف األول مالئكته يصلون على ال
 

 
  

 ما الدليل على كراهية الصف بين السواري ؟ : مسألة 

كناا نونهاى أن نصافَّ   باين      :قال ( حديَّ معاوية ابن قرة الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 . ونوطرُد عنه طردًا  السواري على عهد رسول اهلل 

ن يصافوا باين   إذا كان المسجد صغير والجماعة كثيرة واحتااج النااس إلاى أ   : مسألة 
 السواري فماذا يصنعون ؟ 

 [ .المكروه تبيحه الحاجة]يصفون بين السواري ألن القاعدة أن 
 
 
 

 ما الدليل على كراهية التأخر في صفوف الرجال ؟ : مسألة 

 فضل الصف األول   

 كراهية الصف بين السواري

 جالكراهية التأخر في صفوف الر
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تقدموا فأتموا بي و لياأتم   :قال  النبي  أن( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )
   . عز وجلوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل بكم من بعدكم و ال يزال ق

خيار  قاال    النباي أن ( الثابت في  صحيح مسالم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . صفوف الرجال أولها و شرها مخرها و خير صفوف النساء مخرها و شرها أولها 

 
 
  

 ما هي أعذار التخلف عن الجماعة ؟ : مسألة 
 : أعذار التخلف عن الجماعة 

 . وتخلف عن الجماعة مع أن بيته كان بجوار المسجد  فقد مرض النبي : المرض [ 1]
عائشاة  مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت : قال ( حديَّ أبي موسى الثابت في  الصحيحين)

 مروا أبا بكر فليصل بالناس قال. قام مقام  لم يستطع أن يصلي بالناس رجل رقيق إذا إنه 
، فأتاه فصلى بالناس في  فإنكن صواحب يوسف أبا بكر فليصل بالناس ، فعادت فقال ُمري

 .   النبي حياة  
 : مدافعة األخبثين [ 2]
ال صالة بحضرة طعام و ال و : قال  النبي أن ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم )

   . هو يدافعه األخبثان 
مدافعة فيذهب الخشوع الذي هو لب وذل  ألن مدافعة األخبثين تقتضي انشغال القلب بهذه ال

 النبي الصالة ، ثم إن احتباس األخبثين يسبب ضررًا عظيمًا بالبدن قرره األطباء وقد قال 
  . ال ضرر و ال ضرار 

  . ال ضرر و ال ضرار : قال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 : حضرة الطعام [ 3] 
ال صالة بحضرة طعام و ال و : قال  النبي أن ( ي  صحيح مسلم حديَّ عائشة الثابت ف)

   . هو يدافعه األخبثان 

 أعذار التخلف عن الجماعة
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إذا وضاع   :قاال   النبي أن  ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
   . عشاء أحدكم و أقيمت الصالة فابدءوا بالعشاء و ال يعجل حتى يفرغ منه 

تنبيه :  الطعام عذرًا في تر  الجماعة شرطين متالزمين ُيشترط لجعل حضرة : 
 أن يكون محتاجًا إليه فلو كان غير محتاٍج إليه لم يعد عذرًا ( 1)
 . يعد عذرًا كما لو كان صائمًا  أن يقدر على األكل منه فلو كان ممنوعًا شرعا لم   ( 2)
 : المطر والبرد [ 4]
لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن ل أنه قا ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

محمدا رسول اهلل فال تقل حي على الصالة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قاال  
فعله من هو خير مني إن الجمعة َعْزَمة وإني كرهت أن أحارجكم فتمشاون فاي الطاين     

 . والدحض 

 :ق ماله أو بعضه كما لو صلى جماعة ُسر: خوف ضياع المال أو خوف ضرر فيه [ 5]
  . ال ضرر و ال ضرار : قال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 : إذا خاف من حصول ضرر له كما لو كان هناك كلٌب عقور [ 6]

  . ال ضرر و ال ضرار : قال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 : ال ي ري ما يقول إذا غلبه النعاس بحيث [ 7]
إذا نعس أحدكم و هاو يصالي    :قال  أن النبي  ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى و هو ناعس ال يدري لعله يستغفر فيسب 
   . نفسه 

 : تطويل اإلمام عما جاءت به السنة [ 1]
أن معاذ بن جبل كاان   (الثابت في  الصحيحينهما جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنحديَّ )

فانصرف الرجل ، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة قومه  فيؤمثم يرجع  يصلي مع رسول اهلل 
( فاتنًا فاتناًا فاتنااً  ) أو قال( فتاٌن فتاٌن فتاٌن: ) فقال   لنبي فكأن معاذًا تناول منه فبلغ ا 

 .  وأمر بسورتين من أوسط المفصل 
 هل المعذور في تر  صالة الجماعة يكتب له أجر الجماعة ؟  :مسألة 

 : السنة الثابتة الصحيحة بنص  المعذور في تر  صالة الجماعة يكتب له أجر الجماعة
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إذا مرض العبد أو سافر كتاب  : قال أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين)
 . اهلل له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم 

 
 

 

 

 

 ما المقصود باألعذار هنا ؟ : دألة م

وهذه األعذار هي التي تختلف بها الصالة [ المرض والسفر والخوف]المقصود باألعذار هنا 
عند وجودها ، واختالف الصالة هيئًة أو عددًا بهذه األعذار من قاعدٍة عامة في الشاريعة  

 [ نفي المشقة والحرج]اإلسالمية هي 
 [115: اآلية -البقرة : سورة( ]ُه ِبكوُم اُلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبكوُم اُلُعْسَرُيِريُد الّل: ) قال تعالى

  [01: اآلية -الحج : سورة( ]َوَما َجَعل  َعَلْيكْم ِفي الّديِن ِمْن َحَرٍج: )قال تعالى و 
المشاقة تجلاب   ]فكلما وجدت المشقة وجد التيسير ، ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء 

 [ التيسير
 
 
 
 ؟  ما هو المرض: مسألة  

 . المرض اعتالل صحة البدن كليًا أو جزئيًا 
 هل يلزم المريض الصالة قائمًا ؟ : مسألة 

قائمًا بشرط االستطاعة ألن القيام مع القدرة من أركان الصالة وأماا   يلزم المريض الصالة 
: ساورة ( ]الّلَه َما اْساَتَطْعتومْ  َفاّتقووُا)مع عدم االستطاعة فال يلزمه القيام لعموم قوله تعالى 

 [16: اآلية -التغابن 
 كانت بي بواسير فسألت النباي  : قال ( حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)

  .  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب: عن الصالة فقال 
فاإذا  : قاال  أن النباي  ( م الثابت في  صحيح مسل أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 صالة أهل األعذار

 أواًل صالة المريض 
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 .  أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه
 إذا صلى المريض قاعدًا فكيف يجلس ؟ : مسالة 

 [ . الفخذين والساقين] يجلس متربعًا وسمي متربعًا لظهور األربعة أعضاء
 . لي متربعًا يص رأيت النبي : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح النسائي)

 هل التربع واجب ؟ : مسالة 
 [ فإن لم تستطع فقاعدا] وإنما هو سنة لعموم قوله  ليس التربع واجبًا

 كانت بي بواسير فسألت النباي  : قال ( حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)
  .  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب: عن الصالة فقال 

 ما هو فائدة التربع ؟ : مسألة 
 أنه أكثر طمأنينة [ 1] : فائدة التربع

 . من أجل التفريق بين قعود القيام والقعود الذي هو في محله [ 2] 
 إذا استطاع اإلنسان أن يجلس لكن لم يستطع السجود فماذا يصنع ؟ : مسألة 

 -التغاابن  : ساورة ( ]ا اْساَتَطْعتومْ َفاّتقووُا الّلَه َم)لعموم قوله تعالى يجلس ويومئ بالسجود 
 [16: اآلية

 كانت بي بواسير فسألت النباي  : قال ( حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)
  .  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب: عن الصالة فقال 

فاإذا  : قاال  باي  أن الن( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 .  أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

 إذا لم يستطع المريض أن يصلي قاعدًا فماذا يصنع ؟ : مسألة  
 . إذا لم يستطع المريض أن يصلي قاعدًا يصلي على جنب 

 نبي كانت بي بواسير فسألت ال: قال ( حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)
  .  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب: عن الصالة فقال 

 هل يصلي على جنبه األيمن أم األيسر ؟ : مسألة 
على جنبه األيسر له سواء األيمن أم األيسر ألن المقام مقام رخصة  األفضل أن يصلي

مين فيما هو من باب التكريم وسهولة ن أما إذا كان جانباه متساويان فالقاعدة تقديم الي
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 . كالصالة ودخول المسجد وغير ذل  
ُيعجبه التيمن في تنعله  كان رسول اهلل : قالت ( الثابت في  الصحيحين ةائشحديَّ ع)

 . وترجله وطهوره وفي شأنه كله 
اليمنى لطهوره  كانت يد رسول اهلل : قالت ( الثابت في  صحيح أبي داود ةائشحديَّ ع)

 . كانت يده اليسرى لخالئه وما كان من أذىوطعامه و
 إذا صلى المريض مستلقيًا ورجاله إلى القبلة هل تصح صالته ؟ : مسألة 

 : المسالة على التفصيل اآلتي 
إذا كان يستطيع الصالة على جنب لم تصح صالته مستلقيًا ألن السنة جاءت بأنه [ 1]

 يصلي على جنب إذا لم يستطع القعود 
 كانت بي بواسير فسألت النبي : قال ( بن ُحصين الثابت في  الصحيحين حديَّ عمران)

  .  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب: عن الصالة فقال 
لعموم قوله تعالى إذا لم يستطيع الصالة على جنب جاز له الصالة بحسب االستطاعة  [ 2]
 [16: اآلية -التغابن : سورة] (َفاّتقووُا الّلَه َما اْسَتَطْعتوْم)

 إذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يصلي الصالة كلها قائمًا فماذا يصنع ؟ : مسألة 
 يبتدأ الصالة قاعدًا ثم يصلي قائمًا القدر الذي يستطيعه 

يقرأ في شيء من  ما رأيت رسول اهلل : قالت ( الثابت في  الصحيحين ةائشحديَّ ع)
ذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثالثون أو أربعون صالة الليل جالسا حتى إ
 .  مية قام فقرأهن ثم ركع

 المريض الذي يصلي قاعدًا لعجزه عن القيام هل ينقص أجره عن الاذي يصالي  : مسألة 
 قائمًا ؟

 قاعدًا لعجزه عن القيام ال ينقص أجره عن الذي يصلي قائمًا المريض الذي يصلي
 .  بل أجرهما واحد

إذا مرض العبد أو سافر كتاب  : قال أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين)
 . اهلل له ما كان يعمله وهو الثابت في  صحيح مقيم 
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 ما الذي توقصر من الصلوات للمسافر ؟ : مسألة 
 . توقصر الصالة الرباعية إلى ركعتين 

الصالة أول ماا فرضات ركعتاين     فورضت : قالت (الثابت في  الصحيحين عائشةحديَّ )
 .  الحضر وِزيد فيفأقرت صالة السفر   ركعتين

َوَإَذا َضَرْبتوْم ِفي األْرِض َفَلْيَس َعَلْيكوْم ُجَناٌح أ ن َتُقُصُروُا ِمَن الّصاَلِة َإْن ِخُفتوْم أ ن : )قال تعالى
 [101: اآلية -النساء : سورة( ]َلكوْم َعُدّوًا ّمِبينًا َيُفِتَنكوُم اّلِذيَن َكَفُرَوُا َإّن اُلَكاِفِريَن َكانووُا

فلايس  > !قلت لعمر بن الخطااب  : قال ( حديَّ يعلى ابن أمية الثابت في  صحيح مسلم )
أمان النااس    فقد ! <عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 

  فقال صدقة تصدق اهلل بها عليكم عن ذل فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهلل 
 . فاقبلوا صدقته 

تنبيه :  ليس هنا  سبٌب للقصر سوى السفر حتى لو كان أشد المرض ، أما الجمع
 . فيجوز للمشقة في حضٍر أو سفر من مرٍض أو غيره 

 
 
 
 

 ما هي مسافة القصر ؟ : مسألة 
نٌص صريح فاصال فاي مساافة    إال أنه ليس هنا   للعلماء في ذل  أكثر من عشرين قواًل

القصر ، والراجح أنه ال حدو لمسافة القصر ، فكل ما ُعدو سفرًا ُعرفًا نقصر الصاالة فياه ،   
 . والسفر ُعرفًا هو كل ما فارق محل اإلقامة 

 
    
 

 ثانيًا صالة المسافر

 مسافة القصر

 هل األفضل في السفر القصر أم اإلتمام
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  فصل الخطاب في هذه المسألة:  
ى قول مان  أن القصر أفضل مطلقًا سواء على قول من قال بوجوب القصر في السفر وعل

 . قال أنه رخصة 
  فإن الصالة الواجبة أفضل مان النافلاة وعلياه ُيحمال      :فعلى قول من قال بالوجوب

 : الحديَّ اآلتي 
الصالة أول ماا فرضات ركعتاين     فورضت:  قالت (الثابت في  الصحيحين عائشةحديَّ )

 .  الحضر وِزيد فيفأقرت صالة السفر   ركعتين
أن  :قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح البخاري عنه  أبي هريرة  رضي اهللحديَّ )

قال اهلل تعالى من عاد لي وليًا فقد مذنته بالحرب ، وما تقرب إلاىو عبادي    :قال  النبي 
بشيٍء مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 

ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ،  سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
ولئن سألني ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنَّه ، وما ترددتو عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن 

 .  نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته 
اهلل تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحاب أن تاؤتى    فإن  : وعلى من قال أنه رخصة

 .  عزائمه 
إن اهلل   :قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيح الجامعابن عمر رضي اهلل عنهما يَّ حد)

   . تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 

 أن القصر واجب أم سنة ؟  الصحيحهل : مسألة 
للعلماء فيه قوالن منهم من قال أنه واجب و منهم من قال أنه سنة واألقارب للصاواب ا    

 . د اهلل ا أنه واجب والعلم عن
الصالة أول ماا فرضات ركعتاين     فورضت:  قالت (الثابت في  الصحيحين عائشةحديَّ )

 .  الحضر وِزيد فيفأقرت صالة السفر   ركعتين
صالة األضاحى ركعتاان   : قال عمر ( حديَّ عمر الثابت في  صحيحيالنسائي وابن ماجة)

ة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصار  وصالة الفطر ركعتان  و صالة المسافر ركعتان  وصال
 .  على لسان محمٍد 
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 ؟ متى يبدأ المسافر قصر الصالة ومتى يبدأ اإلتمام:مسألة 
إلى أن قصر الصالة ُيشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وال ُيتم  ذهب جمهور العلماء

 . حتى يدخل أول بيوت البلدة 
العصهر وبالم ينة أربعا   لنبي مع ا الظهرصليت  :قال( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 .  بذي الحليفة ركعتين
 إذا كان المطار خارج البيوت والرجل مسافر فهل يقصر الصالة ؟ : مسألة 

والرجل مسافر فإنه يقصر الصالة ألنه غادر بيوت البلد إال إذا  إذا كان المطار خارج البيوت
 . كان من سكان المطار فإنه ال يقصر 

رجٌل في السفر لكنه ذكر أنه كان نسي صالة في الحضر فهل يصاليها قصار أم   : مسالة 
 إتمام ؟ 

 يصليها إتمام ليس قصر 
من نسي صالة فليصلها إذا ذكرهاا   :قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

   . ال كفارة لها إال ذل  
كما هي وألن هذه الصالة  ةفليصلها تام أي هذه الصالة بعينها[ فليصلها] قوله  :الشاهد 

 . لزمته تامة فوجب عليه أن يقضيها تامة 
إنساٌن كان مسافرًا فلما وصل إلى البلد ذكر أنه نسَي صالة لم يصليها في السافر  : مسألة 

 فهل يصليها إتمام أم قصر ؟ 
 أنه يصليها قصرًا  الصحيح

من نسي صالة فليصلها إذا ذكرهاا   : قال أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)
   . ال كفارة لها إال ذل  

أي هذه الصالة بعينها فليصلها قصرًا كماا هاي وألن هاذه    [ فليصلها] قوله  :الشاهد 
 . الصالة لزمته قصرًا فوجب عليه أن يقضيها قصرًا

 متى يبدأ المسافر قصر الصالة ومتى يبدأ اإلتمام  
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 هل يتم مع اإلمام أم يقصر ؟  إذا ائتم المسافر بالمقيم: مسألة 
 لزمه أن يتم مع اإلمام المسافر بالمقيم إذا ائتم

إنما جعال  :   قال   النبيأن ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
سمع اهلل لمن حمده فقولوا   : اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال 

ذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا و إذا صالى  اللهم ربنا و ل  الحمد و إذا سجد فاسجدوا  و إ  : 
   . جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 

رضي اهلل تعالى عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين ومع اإلماام   وألن ابن عباس
 . أربع ؟ فقال تل  هي السنة 

رضي اهلل تعالى عنهم كانوا في منى يعتقدون أن الصالة فيها قصر ألنهم  وألن الصحابة
سفر لكنهم كانوا يصلون خلف عثمان أربعًا وهم أعلم الناس بما يجيزه الشرع وأحرص في 

 . الناس على الخير 
إذا أدر  المسافر ركعًة مع اإلمام المقيم فهل يأتي بركعٍة واحدٍة وياتم قصارًا أم   : مسألة 

 يكمِّل الصالة إتمامًا ؟ 
 .يكمِّل الصالة إتمامًا 

إذ سامع جلباة    النباي  بينما نحن نصلي مع  ( الصحيحينحديَّ أبي قتادة الثابت في  )
رجال فلما صلى قال ما شأنكم ؟ قالوا استعجلنا إلى الصالة قال فال تفعلوا إذا أتيتم الصاالة  

 . فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 

مام ثالَّ ركعات فإن فاته مع اإل [فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا] قوله  :الشاهد 
 . لزمه اإلتيان بها 

 
 

 

 

 إذاائتم المسافر بالمقيم فماذا يصنع

 عدد أيام القصر للمسافر
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 ؟  عدد أيام القصر للمسافر بحيَّ أنه إذا زاد عليها أتمما هي : مسألة 
بين العلماء ، زادت األقوال فيها على عشرين قواًل  هذه المسألة فيها خالٌف غير مقفٍل

به النزاع ولكن وذل  ألنه ال يوجد فيها دليٌل فاصل يكون بمثابة فصل الخطاب الذي ينقطع 
إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ اإلسالم 

 .  الصحيحهو 
 :قال  شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[
أن المسافر مسافر سواء نوى إقامة أربعة أيام أو أكثر ما لم ينوي االستيطان أو اإلقامة  

 . المطلقة 
 . من الكتاب والسنة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد  لعموم األدلة

المدة  النبي فلم يحدد اهلل تعالى في كتابه المدة التي تنقطع بها حكم السفر، ولم يحدد 
 . التي تنقطع بها حكم السفر 

ن َتُقُصُروُا ِمَن َوَإَذا َضَرْبتوْم ِفي األْرِض َفَلْيَس َعَلْيكوْم ُجَناٌح أ : )قال تعالى: ففي القرمن 
 [101 /النساء ( ]الّصاَلِة َإْن ِخُفتوْم أ ن َيُفِتَنكوُم اّلِذيَن َكَفُرَوُا

وهذا عام في كل ضرب في األرض ، ومن المعلوم أن الضرب في األرض أحيانًا يحتاج إلى 
 . مدة ولم يحددها اهلل تعالى بمدٍة معينة فُعلم أن األمر واسع وبقدر الحاجة 

مددًا مختلفة يقصر الصالة فأقام في تبو  عشرين يوماًا يقصار    النبي نة أقام وفي الس
الصالة وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصالة وأقام في مكة عاام حجاة   
الوداع  عشر أيام يقصر الصالة ، والقاعدة أنه إذا وردت النصوص عامًة فال يجوز لنا أن 

 . نخصصها بغير دليل 
من المدينة إلى مكة فكاان   خرجنا مع النبي : قال ( َّ أنس الثابت في  الصحيحينحدي)

 . يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا 

تسعة عشر يقصر فنحن إذا  أقام النبي قال ( ح يث ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري)
 .  نا وإن زدنا أتممناسافرنا تسعة عشر قصر

بمكة خمسة عشر يوماًا   أقام النبي قهال  (حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح النسائي)
 .  ركعتين ركعتينيصلي 
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 النباي  فإن النصوص الذي وردت في الكتاب والسنة عامة فاإن   وعلى هذا   قصار
ابن عمر رضاي  قام يومًا ولم يقل من أقام أكثر من ذل  ُيتم  ، ولهذا أ تسعة عشرالصالة 

بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ، وصلى أنس بالشام سنتين يقصر الصالة اهلل عنهما 
 . 

 ما معنى االستيطان الذي يمنع قصر الصالة ؟ : مسألة 
 . أن ينوي أن يتخذ هذا البلد وطنًا  :االستيطان  

أن يأتي لبلٍد معين يجاد أن  وهو اإلقامة المطلقة أي يقيم إقامًة ال ينتظر بها زوال المانع ك
طلب العلم فيها قوي مثاًل فينوي اإلقامة بها بدون أن يقيده بزمن أو عمل ، أما مان قياد   

 . اإلقامة بعمٍل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر وال تتخلف أحكام السفر عنه 
 ما الفرق بين اإلقامة المطلقة والمقيدة ؟ : مسألة 

 . ال ينتظر بها زوال المانع  هي التي: اإلقامة المطلقة 
هي التي ينوي انتهائها بزوال المانع أو بقضاء الحاجاة أو تقياد بازمن     :اإلقامة المقيدة 

 . كحال المدرس الذي يسافر إعارة أو رجل يذهب إلى أحد الدول ليعمل بها مدًة معينة 
  

 
 

 الجمع بين الصالتين ؟  ما معنى : مسألة 
 . ضم إحدى الصالتين التي يصح الجمع بينهما إلى األخرى هو  الجمع بين الصالتين

 ما هي الصلوات يصح الجمع بينها ؟ : مسألة 
 [ المغرب مع العشاء]و [ الظهر مع العصر]ال يجمع إال بين 

تنبيه :  إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتًا واحدًا إن شئت جمعت في وقت األولى أو
 . في وقت الثانية 

 الجمع بين الصلوات ؟ حكم  ما: مسألة 
 : مستحٌب لسببين  الجمع بين الصلوات

 .تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أنه رخصٌة من اهلل تعالى واهلل[ 1]

 ن الصالتينالجمع بي
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إن اهلل   :قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيح الجامعابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
   . ؤتى عزائمه تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن ت

 . كان يجمع عند وجود السبب  فإن النبي  أن فيه اقتداء بالنبي [ 2]
إذا  رأيت رساول اهلل   : قال ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .  السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في ه السير عجلأ
إذا ارتحال قبال أن تزياغ     رساول اهلل   ال كان ق( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 الشمس قبال أن يرتحال   الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت
 .  صلى الظهر ثم ركب

 
 
 

 أسباب الجمع بين الصالتين ؟ ما هي : مسألة 
 : ما يلي  أسباب الجمع بين الصالتين

 : السفر [ 1]
إذا  رأيت رساول اهلل   : قال ( الثابت في  الصحيحينما ابن عمر رضي اهلل عنهحديَّ )
 .  السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في ه السير عجلأ
إذا ارتحال قبال أن تزياغ     رساول اهلل   قال كان ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 ن يرتحال الشمس قبال أ  الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت
 .  صلى الظهر ثم ركب

 : المطر [ 2]
الظهار والعصار    صلى رسول اهلل : قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم )

قال أراد أن ال ما أراد إلى ذل  ؟ :  بن عباس قيل الجميعا بالمدينة في غير خوف وال سفر 
 .  يحرج أحدا من أمته

ولو لم يكان كاذل     ان معروفًا في عهد النبي الحديَّ يشعر أن الجمع للمطر ك :الشاهد 
 . لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع 

 الجمع بين الصالتين أسباب
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رضي اهلل تعالى عنهما كان إذا جمع ابن عمر رضي اهلل عنهما أن عبد اهلل  :قال نافع  ]*[
 . األمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم 

وة وسعيد ابن المسيب وأبا بكٍر ابن عبد الارحمن  أن أباه عر :وعن هشام بن عروة  ]*[
بن الحارَّ بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلاة  

 . المطيرة ، وكذا عمر ابن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة 

تنبيه : ُيِريُد : )ردة لعلة المشقة لقوله تعالىيلحق بالمطر الوحل والريح الشديدة البا
 [115: اآلية -البقرة : سورة( ]الّلُه ِبكوُم اُلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبكوُم اُلُعْسَر

: اآلياة  -الحاج  : سورة( ]َوَما َجَعل  َعَلْيكْم ِفي الّديِن ِمْن َحَرٍج: )قال تعالى: و قوله تعالى
01] 
 : الخوف [ 3]
الظهار والعصار    صلى رسول اهلل : قال ( في  صحيح مسلم حديَّ ابن عباس الثابت )

قال أراد أن ال ما أراد إلى ذل  ؟ :  بن عباس قيل الجميعا بالمدينة في غير خوف وال سفر 
 .  يحرج أحدا من أمته

و لم يكن كذل  لما   الحديَّ يشعر أن الجمع للخوف كان معروفا في عهد النبي :الشاهد 
 .  عالخوف كمبرر للجم كان ثمة فائدة من نفي

ُيِرياُد  : )يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه المشقة لعموم قوله تعالى: المرض [ 4]
 [115: اآلية -البقرة : سورة( ]الّلُه ِبكوُم اُلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبكوُم اُلُعْسَر

: اآلياة  -الحاج  : سورة( ]ٍجَوَما َجَعل  َعَلْيكْم ِفي الّديِن ِمْن َحَر: )قال تعالى: و قوله تعالى
01] 
تنبيه :   األسباب ال تنحصر في هذه األسباب الخمسة بل هي كالتمثيل لقاعدة عاماة

 . ولهذا يجوز للمستحاضة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء [ المشقة]وهي 
 هل يلزم من جواز الجمع جواز القصر ؟ : مسألة 

فمثاًل المريض يجمع بين الصالتين لعذر المشاقة وال   ز القصرال يلزم من جواز الجمع جوا
 . يشترط القصر 

 هل األفضل جمع التقديم أم جمع التأخير ؟ : مسألة 
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ألن المقام مقام رخصة والرخصة شرعت تيسيرًا للمكلف ورفع الحرج  األفضل األيسر له
: اآلياة  -البقارة  : ساورة ( ]ِريُد ِبكوُم اُلُعْسَرُيِريُد الّلُه ِبكوُم اُلُيْسَر َواَل ُي: )لعموم قوله تعالى

115] 
: اآلياة  -الحاج  : سورة( ]َوَما َجَعل  َعَلْيكْم ِفي الّديِن ِمْن َحَرٍج: )قال تعالى: و قوله تعالى

01] 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلاى   كان تدل على هذا فإنه   وسنة النبي

  0وقت العصر ثم يجمع بينهما 
إذا  رأيت رساول اهلل   : قال ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .  السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في ه السير عجلأ
إذا ارتحال قبال أن تزياغ     رساول اهلل   قال كان ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

 الشمس قبال أن يرتحال   ينهما وإذا زاغتالشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع ب
 .  صلى الظهر ثم ركب

 في المطر هل األفضل جمع التقديم أم جمع التأخير ؟ : مسألة 
 . األفضل في المطر جمع التقديم ألنه أرفق 

 هل يلزم في الجمع أن يكون جمع تقديم أوجمع تأخير ؟ : مسألة 
ر بل إن جاز الجمع صار الوقتان وقتاًا  ال يلزم في الجمع أن يكون جمع تقديم أوجمع تأخي

واحدًا فيجوز أن تصلي المجموعتين في وقت األولى أو في وقت الثانية أو ما بين الوقتين 
 . 

إن المسافر ال يجب عليه صالة الجمعة فهل يجوز أن يصليها ظهرًا ويجمع بينهاا  : مسألة 
 وبين العصر ؟ 

 . أجل الجمع يجوز له ذل  ولكنه سوف يخسر أجر الجمعة من 
 
 
 

 ؟  صالة الخوفما هو دليل مشروعية : مسألة 

 ثالثًا صالة الخوف 
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َوَإَذا كونَت ِفيِهْم َفأ َقْمَت َلُهاُم الّصااَلَة َفُلاَتقوْم    : )تعالىهو قوله  صالة الخوفدليل مشروعية 
َرمَئكوْم َوُلَتْأِت َطآَئَفٌة ُأُخَرَى َلْم َطآَئَفٌة ّمُنُهْم ّمَعَ  َوُلَيْأخوذوَوُا أ ْسِلَحَتُهْم َفَإَذا َسَجُدوُا َفُلَيكوونووُا ِمن َو

ِلَحِتكوْم ُيَصّلوُا َفُلُيَصّلوُا َمَعَ  َوُلَيْأخوذووُا ِحُذَرُهْم َوأ ْسِلَحَتُهْم َوّد اّلِذيَن َكَفُروُا َلْو َتُغفولووَن َعْن أ ْسا 
َلْيكوْم َإن َكاَن ِبكوْم أ ًذى ّمن ّمَطاٍر أ ْو كوناتوْم   َوأ ْمِتَعِتكوْم َفَيِميلووَن َعَلْيكوْم ّمْيَلًة َواِحَدًة َواَل ُجَناَح َع

: ساورة ( ]ّمْرَضَى أ ن َتَضُعَوُا أ ْسِلَحَتكوْم َوخوذووُا ِحُذَركوْم َإّن الّلَه أ َعّد َلُلَكاِفِريَن َعاَذابًا ّمِهينااً  
 [102: اآلية -النساء 
 ؟ صالة الخوفما هي كيفية : مسألة 

بستة أوجه أو سبعة أوجه كلها جائزة نذكر منها أشاهر    وردت عن النبي صالة الخوف
 . صفة ألنها توافق ظاهر القرمن 

يقوم قائد الجيش بتقسيم الجيش إلى طائفتين طائفٌة تصلي معه وطائفٌة أمام العدو فيصالي  
بالطائفة األولى ركعة فإذا قام إلى الثانية نوى اإلنفراد وأتموا ألنفسهم ا واإلمام ال يازال   

ًا ا فإذا أتموا ألنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة األولى أمام العدو ، وجاءت الطائفة  قائم
التي كانت أمام العدو ووقفت مع اإلمام في الركعة الثانية فيصلي بهم الثانية التي بقيت ثام  
يجلس اإلمام للتشهد وتقوم هذه الطائفة لتأتي بالركعة الثانية وتدر  اإلماام فاي التشاهد    

 . َسلِّمون معه َوُي

صالة  قال صلى بنا رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
في بعض أيامه التي لقَي فيها العدو فقامت طائفٌة معه وطائفٌة بإزاء العدو ، فصلى  الخوف

 بالذين معه ركعًة ثم ذهبوا ، وجاء اآلخرون فصلى بهم ركعة ، وقضت الطاائفتين ركعاةً  
 . ركعة 
 إذا اشتد الخوف والتحم القتال كيف يصلي المقاتلون ؟ : مسألة 

يصلي المقاتلون بحسب استطاعتهم رجاااًل وقياماًا علاى     إذا اشتد الخوف والتحم القتال
 .أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها 

فإذا كان خوٌف هو : ل قا (الثابت في  الصحيحين موقوفاابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .أشد من ذل  صلوا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها 

 ؟  صالة الخوفمتى توشرع : مسألة 
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من العدو سواء كان العدو كافرًا أو كان من السباع ماثاًل   عند الخوف صالة الخوفتوشرع 
 . كاألسد والنمر ونحو ذل  

 لخوف هل يجوز تأخير الصالة عن وقتها ؟ إذا اشتد ا: مسألة 
عان أرباع    النباي  جاز تأخير الصالة عن وقتها فإن المشركين شغلوا  إذا اشتد الخوف

 . بينهم  النبي صلواٍت يوم الخندق وجمع 
عان   النباي  إن المشركين شغلوا : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح النسائي)

ر بالاًل فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام أربع صلواٍت يوم الخندق فأم
 . فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء 

 
 
 

 يوم الجمعة ؟ ما هو فضل : مسألة 
 خير يوم طلعت علياه الشامس  يوم الجمعة يوٌم عظيٌم أغّر أفضل أيام األسبوع وهو [ 1]

 .السنة الثابتة الصحيحة بنص 
خيار   : قال   أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  اهلل عنه  أبي هريرة  رضيحديَّ )

يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق مدم و فيه أدخل الجنة و فيه أخرج منها و ال 
   . تقوم الساعة إال في يوم الجمعة 

 : هو يوٌم عظيٌم خصه اهلل تعالى بهذه األمة بعد عن أضل عنه األمم السابقة [ 2] 
نحان   :قاال    أن النباي  ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الاذي فارض   
 .  عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهلل فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد

زمانًا لكن المتقدمون منزلة وذل  أن اليهود اختلفوا في يوم نحن اآلخرون  :معنى الحديَّ 
الجمعة فصار جمعتهم يوم السبت والنصارى أشُد اختالفًا فكانات جمعاتهم ياوم األحاد ،     
فصاروا والحمد هلل تعالى تبعًا لنا ، فعلى الرغم من أن أمة محمد بعادهم زماناًا إال أنهاا    

 . ن عنا في الرتبة أفضل األمم عند اهلل تعالى ، وهم متأخرو

 صالة الجمعة
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 .  يترتب عليه تكفير الذنوب [ 3]
: قاال    أن النباي  ( الثابت فاي  صاحيح مسالم     أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفارات لماا بيانهن إذا    
   . اجتنبت الكبائر 

ا يدل على عظمة يوم الجمعة وفضله والحاَّ  كلما بكَّرت يوم الجمعة عظوم أجر  وهذ[ 4]
 . عليه 

من اغتسل  :قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة األولى فكأنما قارب بدناة و مان راح فاي     

ثة فكأنما قرب كبشا أقرن و من الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة و من راح في الساعة الثال
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكأنماا قارب   

   . بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة يستمعون الذكر 
يوم الجمعة فيه ساعة إجابة ال يوافقها عبٌد مسلم وهو قائٌم يصلي يساأل اهلل تعاالى   [ 5]

 . ه إياه شيئًا إال أعطا
ذكر يوم الجمعاة    أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

فيه ساعٌة ال يوافقها عبٌد مسلم وهو قائٌم يصلي يسأل اهلل تعالى شيئًا إال أعطاه إياه : فقال 
 . ، وأشار بيده يقللها 

قاال    أن النبي ( أبي داود الثابت في  صحيحجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة منها ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهلل فيها شيئا إال متاه : 

   . اهلل إياه فالتمسوها مخر ساعة بعد العصر 
 : يوم الجمعة   استحباب كثرة الصالة على النبي [ 6]
إن : قاال    أن النبي ( ائيوالنسأبي داوود حديَّ أوس ابن أوس الثابت في  صحيحي )

من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق مدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة فأكثروا 
، قالوا يا رسول اهلل كيف توعارض عليا     من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة عليو عليو

   . إن اهلل حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء  : وقد أِرْمت ؟ قال 
 أي بليت [ أِرْمت]
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 : استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ويترتب عليها أجٌر عظيم [ 0] 
من قرأ سورة الكهف في  :قال   أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح الجامع)

   . يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 
 
  
 

 ما هو حكم صالة الجمعة ؟ : مسالة 
 العلماء على أن صالة الجمعة فرض عين  أجمع

َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنوَوُا َإَذا نووِدَي َللّصاَلِة ِمن َيْوِم اُلُجُمَعِة َفاْسَعْوُا َإَلَى ِذُكِر الّلِه َوَذُروُا : )قال تعالى
 [9: اآلية -الجمعة : سورة( ]اُلَبْيَع َذَلكوْم َخْيٌر ّلكوْم َإن كونتوْم َتْعَلُموَن

الجمعاة حاق   : قال   أن النبي ( يَّ طارق ابن شهاب الثابت في  صحيح أبي داودحد)
   . عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا   : واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة 

 
 
 
 
في التحذير مان التهااون بصاالة    السنة الثابتة الصحيحة اذكر بعض األدلة من : مسألة  

 الجمعة ؟ 
لينتهين : قال   أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  هريرة  رضي اهلل عنه  أبيحديَّ )

   . عات أو ليختمن اهلل على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ُمأقوام عن ودعهم الُج
 أي تركهم  : ودعهممعنى 
 الختم معناه الطبع والتغطية   :ليختمن اهلل على قلوبهممعنى 

 أن النباي  ( صحيح السنن األربعةكانت له صحبة ا الثابت في   حديَّ الجعد الضومريو ا و )
  من تر  ثالَّ جمع تهاونا بها طبع اهلل على قلبه: قال  . 

 حكم صالة الجمعة

 التحذير من التهاون بصالة الجمعة 
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من تر  ثالَّ جمعاات مان    :قال   أن النبي ( حديَّ أسامة الثابت في  صحيح الجامع)
   . غير عذر كتب من المنافقين 

 
 
  

 على من تجب الجمعة ؟ : مسألة 
 . لجمعة على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن تجب ا
 ما الدليل على الجمعة تجب على الذكر دون األنثى ؟ : مسألة 

الجمعاة حاق   : قال   أن النبي ( حديَّ طارق ابن شهاب الثابت في  صحيح أبي داود)
   . عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا   : واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة 

 ما الدليل على الجمعة تجب على الحر دون العبد ؟ : ألة مس
الجمعاة حاق   : قال   أن النبي ( حديَّ طارق ابن شهاب الثابت في  صحيح أبي داود)

   . عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا   : واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة 
 مكلف ؟ ما الدليل على الجمعة ال تجب إال على ال: مسألة 

رفع القلم عان   :قال   أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي )
   .  ُيفيقحتى  المجنونو عن  يحتلمعن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى   : ثالَّ 
 ما الدليل على أن المسافر ال تجب عليه صالة الجمعة ؟ : مسألة 

لم يصل الجمعة في السفر   يه صالة الجمعة أن النبي ال تجب عل الدليل على أن المسافر
وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقاديم ولام يصالي    

 . جمعته ، وكذل  فعل الخلفاء من خلفه 
 
  
 

 ما هو وقت صالة الجمعة ؟: مسألة 
 وقت صالة الجمعة وقت صالة الظهر وتجوز قبله  

 على من تجب الجمعة

 وقت صالة الجمعة
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كان يصلي الجمعاة حاين تميال      أن النبي  ( ت في  صحيح البخاريحديَّ أنس الثاب)
 . الشمس 

أنه ُسئل متى كاان  ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حاين تازول   : يصلي الجمعة ؟ قال  رسول اهلل 
 . الشمس 

 
 
 

 ؟  الذي تنعقد به الجمعةالعدد ما هو : مسألة 
َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنوَوُا َإَذا نووِدَي َللّصاَلِة ِمن : )تعالىأن الجمعة تنعقد بثالثة لقوله  الصحيحالقول 

 [9: اآلية -الجمعة : سورة( ]َيْوِم اُلُجُمَعِة َفاْسَعْوُا َإَلَى ِذُكِر الّلِه
 . وهذا جمع وأقل الجمع ثالثة [ الّلِه َفاْسَعْوُا َإَلَى ِذُكِر] : تعالىقوله الشاهد 

ما مان   :قال   أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديَّ أبي الدرداء الثابت في  صحيحي )
ثالثة في قرية و ال بدو ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليا  بالجماعاة   

   . القاصية  من الغنم  فإنما يأكل الذئب
قوٌل [ فعلي  بالجماعة] ديَّ دليل على وجوب الجمعة على الثالثة لقوله في الح :الشاهد 

عام يشمل الجمعة وغيرها ، ففيه دليل على وجوب الجمعة على الثالثاة ، وال يمكان أن   
نقول بوجوبها على الثالثة ثم نقول ال تصُح من الثالثة ألن اجتمااع الضادين مساتحيل ،    

 . رحمه اهلل تعالى  وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
 
 
  

 كلمة خطبة الجمعة هل هي بضم الخاء أم كسرها ؟ : مسألة 
 .بضم الخاء أما كسر الخاء فهي ِخطبة النكاح يعني أن يخطب رجٌل امرأة  خوطبة الجمعة

 ما حكم خوطبة الجمعة ؟ : مسألة 

 العدد الذي تنعقد به الجمعة

 خوطبة الجمعة
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 .  مواظبًة غير منقطعة وعدم تركه لها أبدًا لمواظبته  خوطبة الجمعة واجبة
يخطاب    كاان النباي   : قال ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . خوطبتين وهو قائم يفصُل بينهما بجلوس 
صلوا كماا  ( حديَّ مال  بن الحويرَّ الثابت في  صحيح البخاري )في   وقد قال النبي 

 . رأيتموني ُأصلي 
 

 
 

 عة ؟ خوطبة الجمفي   هدي النبيما هو : مسألة 
 : خوطبة الجمعة هو ما يلي في   هدي النبي

  عوالمنبر من النبر وهو االرتفا: أن تكون الخوطبة على المنبر [ 1]
إلى امرأة من األنصاار  أرسل    أن النبي ( حديَّ سهل ابن سعد الثابت في  الصحيحين)
 .  ُمري غالم  النجار يعمل أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس  نأ
 : أن تكون الخوطبة مكونة من خوطبتين يفصل بينهما بجلوس [ 2]
يخطاب   كاان النباي   : قال ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . خوطبتين وهو قائم يفصُل بينهما بجلوس 
 : إذا صعد المنبر ُيسلم على مستمعي الخوطبة [ 3] 
كان رسول : قال ( ابت في  صحيح ابن ماجةالثجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

                                                 إذا صعد المنبر سلم  اهلل 
 : يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب [ 4]
   كان رسول اهلل :    قال( الثابت في  صحيح أبي داودابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 .      إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطبيجلس 
 : يخطوب وهو قائم [ 5]
يخطاب   كاان النباي   : قال ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . خوطبتين وهو قائم يفصُل بينهما بجلوس 
 . لونه بوجوههم يقصد تلقاء وجهه وال يتجه يمينًا وال شمااًل والمصلين هم الذين يستقب[ 6]

 خوطبة الجمعةفي   هدي النبي
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إذا اساتوى     كان رساول اهلل    :قال ( صحيح الترمذيحديَّ ابن مسعود الثابت في  )
 . على المنبر استقبلناه بوجوهنا 

 : أن يطيل الصالة ويقصِّر الخوطبة [ 0]
إن طول صالة الرجل  :قال   أن النبي ( حديَّ عمار ابن ياسر الثابت في  صحيح مسلم )

   . ة من فقههو قصر خطبته مئن
 . أي عالمٌة من عالمات فقهه  :{ مئنٌة من فقهه} 
 يستحب رفع الصوت في الخوطبة [ 1]
 كان رساول اهلل  ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

إذا خطب احمرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جايش يقاول صابحكم    
 .  ومساكم

 : ستفتح الخطبة بخطبة الحاجة ي[ 9]
) خطبة الحاجة  علمنا رسول اهلل ( صحيح السنن األربعةحديَّ ابن مسعود الثابت في  )

الحمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فاال  
دا عبده ورساوله  مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محم

 ثم يقرأ ثالَّ ميات 
 >! !<يا أيها الذين ممنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبَّ منهما رجاال 
 >! !<قيبا كثيرا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم ر

يا أيها الاذين  > ! !<يا أيها الذين ممنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون 
ممنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذناوبكم ومان يطاع اهلل    

 !<فوزا عظيما  ورسوله فقد فاز
وأصالح لهام    م وفق الراعي والرعيةللراعي والرعية كأن يقول الله: أن يدعو للمسلمين 

، اللهم وفقهم لماا تحاب     النية ونجهم من كل بلية ، اللهم وفقهم بتوفيق  وأيدهم بتأييد
وترضى  وخذ بناصيتهم للبر والتقوى ، وذل  ألن في الجمعة ساعة إجابة وهذه السااعة  

فلعال سااعة    منذ أن يصعد اإلمام على المنبر إلى مخر ساعٍة بعد العصر ، الصحيحعلى 
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 اإلجابة تكون عند دعاء اإلمام 
قال لي عبد اهلل بن عمر : قال ( حديَّ أبي ُبردة ابن أبي موسى الثابت في  صحيح مسلم )
في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقاول   أسمعت أبا  يحدَّ عن رسول اهلل * 

 . الصالةيقول هي ما بين أن يجلس اإلمام إلى أن تقضى  سمعت رسول اهلل 
تنبيه :    مما يجدر اإلشارةو إليه أن الدعاء للراعي مهٌم جدًا ألن في صالحه صاالح

 األمة 
لو أعلم أن لي دعٌة مستجابٌة لصرفتها إلى السلطان  :قال اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى  ]*[
 . 

 
 

 ما الدليل على تحريم الكالم أثناء خوطبة الجمعة ؟ : مسألة 
إذا قلت  :قال    أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ريرة  رضي اهلل عنه أبي هحديَّ )

   . أنصت فقد لغوت   : لصاحب  و اإلمام يخطب يوم الجمعة 
قارأ  ياوم    أن رساول اهلل  : قاال  ( حديَّ أبي ابن كعب الثابت في  صحيح ابن ماجة)

ذر يغمزني فقال متى أنزلات   الجمعة تبار  وهو قائم فذكرنا بأيام اهلل وأبو الدرداء أو أبو
قال ساألت  متاى    اهذه السورة إني لم أسمعها إال اآلن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفو

إال ما لغوت فذهب إلاى   مأنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس ل  من صالت  اليو
 .  صدق أبي فذكر ذل  له وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول اهلل   رسول اهلل 

 
 
 

 
 بما تودر  الجمعة ؟ : مسألة 

 . تودر  الجمعة بإدرا  ركعة 
مان أدر    :قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   . ركعة من الصالة فقد أدر  الصالة 

 ريم الكالم أثنائهاوجوب اإلنصات للجمعة وتح

 بما تودر  الجمعة
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 عدد ركعات الجمعة ؟ ما هي : مسألة 
 هرًا ركعتان ُيسن أن توقرأ ج عدد ركعات الجمعة

صالة األضاحى ركعتاان   : قال عمر ( حديَّ عمر الثابت في  صحيحيالنسائي وابن ماجة)
وصالة الفطر ركعتان  و صالة المسافر ركعتان  وصالة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصار  

 .  على لسان محمٍد 

 ماذا يقرأ اإلمام في ركعتي الجمعة ؟ : مسألة 
فاي ركعتاي   أنه ُيسن لإلمام أن يقارأ   فيه األدلةوتجتمع  السنة الصحيحةالذي دلت عليه 

بسورتي األعلى والغاشية أحيانًا وبسورتي الجمعة والمنافقون أحياناًا ألناه أتات     الجمعة
بسورتي األعلى والغاشية وأتت أيضاًا أن   في ركعتي الجمعةكان يقرأ   النبي السنة أن 

منافقون ، وهذا اخاتالف تناوع   بسورتي الجمعة وال في ركعتي الجمعةكان يقرأ   النبي 
 . وليس اختالف تضاد فاألفضل فيه أن يقرأ بهذه تارًة وبهذه تارة 

صاالة الجمعاة    فاي كان يقرأ   النبي أن ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم )
 . سورة الجمعة والمنافقون 

يقارأ فاي     كان رسول اهلل : قال ( حديَّ النعمان ابن بشير الثابت في  صحيح مسلم )
العيدين وفي الجمعة بسبح اسم رب  األعلى وهل أتا  حديَّ الغاشية قال وإذا اجتمع العياد  

 .  والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصالتين
 ماذا يقرأ في فجر الجمعة ؟ : مسألة 

يقرأ فاي    النبي كان : قال  (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . الجمعة في صالة الفجر ألم تنزيل وهل أتى على اإلنسان 

 
 
 

 عدد ركعات الجمعة

 السنة التابعة للجمعة
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 السنة التابعة للجمعة ؟ ما هو عدد : مسألة 

على وجوٍه متنوعة فقد جاءت ركعتين وأربعٍة  التابعة للجمعةللسنة  السنة الصحيحةجاءت 
و أحيانًا وست ركعات ، وعلى هذا فاألفضل أن نصليها أحيانًا ركعتين و أحيانًا أربع ركعات 

 . ست ركعات 
كان إذا كان بمكة فصالى  ( الثابت في  صحيح أبي داودابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثام رجاع   
  .يفعل ذل   إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول اهلل 

إذا : قاال    النباي  أن ( الثابت في  صحيح مسالم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا 

يصلي قبال   النبي قال كان ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
تين ، وكان ال الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركع

 . يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 

 
 

 
 في يوٍم واحد فماذا يصنع اإلنسان ؟  اجتمع الجمعة والعيدإذا : مسألة 

 اجتمع الجمعة والعيدين في يوٍم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد إذا 
قد : قال   بي النأن ( الثابت في  صحيح أبي داود أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 .  عونمَِّجاجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا ُم
 

  
 

 إذا حدَّ المطر فهل يصلي الرجل في البيت ؟ : مسألة 
لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن أنه قال  ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

ل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قاال  محمدا رسول اهلل فال تقل حي على الصالة ق

 اجتماع الجمعة والعيد في يوٍم واحد

 صالة الجمعة في البيوت عند حدوَّ المطر
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فعله من هو خير مني إن الجمعة َعْزَمة وإني كرهت أن أحارجكم فتمشاون فاي الطاين     
 . والدحض 

 

 
 

 ؟  ُيَسنل للجمعةماذا : مسألة 
 : ما يلي  ُيَسنل للجمعة

قال   النبي أن  ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ : )الغسل [ 1]
 . إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل : 
عمر بن الخطاب بينما هاو  أن  ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين األولين مان أصاحاب النباي    
ت التأذين فلام أزد  فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمع

 . كان يأمر بالغسل  أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهلل 

 : قاال    النباي  أن ( الثابت في  الصاحيحين  أبي سعيد الخدري رضي اهلل تعالى حديَّ)
 .  غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 

  النبي أن  ( ي  الصحيحينالثابت ف رضي اهلل تعالى أبي هريرة  رضي اهلل عنه  حديَّ)
   . حق هلل على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه و جسده   :قال 
من توضاأ    :قال   النبي أن ( صحيح السنن األربعةحديَّ سُمرة ابن جندب الثابت في  )

   . يوم الجمعة فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل 
 : ب التنظيف والتطي[ 2]

و التنظيف فيه معنًى زائد على مجرد االغتسال والمراد به قطع الرائحة الكريهة وأسابابها  
مثل إزالة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها كشعر اإلبط والعانة وتقليم األظفار ، وقد وقت 

 . هذه األشياء أال تزيد عن أربعين يومًا  النبي 
ُوقَِّت لنا في قص الشارب وتقلايم األظاافر   : قال ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 

 (ونتف اإلبط وحلق العانة أال نتر  أكثر من أربعين ليلة 
ال يغتسل رجل يوم الجمعة  :قال   النبي أن (  حديَّ سلمان الثابت في  صحيح البخاري)

 ما ُيَسنل للجمعة
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فاال  يب بيته ثام يخارج   من ِط نه أو يمسلُههن من ُدو يتطهر ما استطاع من الطهر و يدو
يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بيناه و باين   

   . الجمعة األخرى 
 : يلبس أفضُل ثيابه وأفضلها األبيض [ 3]
كان للنباي  : قال ( الثابت في  صحيحابن خزيمةجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
  الجمعة ُجبٌة يلبسها في العيدين ويوم . 
ماا علاى    :قاال    النبي أن ( والترمذيأبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )

   . أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته 
إذا صلى  :قال   النبي أن ( الثابت في  صحيح الجامعابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

   . الى أحق من تزين له أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اهلل تع
 : التبكير يوم الجمعة [ 4]
من اغتسل  :قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة األولى فكأنما قارب بدناة و مان راح فاي     
ثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن و من الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة و من راح في الساعة ال

راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكأنماا قارب   
   . بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة يستمعون الذكر 

من اغتسال   :قال   النبي أن ( صحيح السنن األربعةحديَّ أوس ابن أوس الثابت في  )
وبكَّر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكِل خوطوٍة يخطوها أجُر سنٍة  وغسول يوم الجمعة

 . صياُمها وقيامها 
 : يدنو من اإلمام [ 5]
من اغتسال   :قال   النبي أن ( صحيح السنن األربعةحديَّ أوس ابن أوس الثابت في  ) 

يخطوها أجُر سنٍة وغسول وبكَّر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكِل خوطوٍة  يوم الجمعة
 . صياُمها وقيامها 

 . أي قرب من اإلمام [ ودنا] الشاهد قوله 
 :رأى في أصحابه تأخرًا فقاال    النبي أن ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )
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   . تقدموا فأتموا بي و ليأتم بكم من بعدكم و ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل 
  أن يمشي وال يركب[ 6]
من اغتسال   :قال  النبي  أن ( صحيح السنن األربعةحديَّ أوس ابن أوس الثابت في  )

وغسول وبكَّر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكِل خوطوٍة يخطوها أجُر سنٍة يوم الجمعة 
 . صياُمها وقيامها 

لصالة أعظم الناس أجرا في ا :قال  أن النبي ( حديَّ أبي موسى الثابت في  الصحيحين)
أبعدهم فأبعدهم ممشى و الذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرا من الاذي  

   . يصلي ثم ينام 
 : قراءة سورة الكهف [ 0]
من قرأ سورة الكهف في  :قال   أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح الجامع) 

   . يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 
 : يكثر الدعاء ألن فيه ساعة إجابة [ 1]
ذكر يوم الجمعة   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

فيه ساعٌة ال يوافقها عبٌد مسلم وهو قائٌم يصلي يسأل اهلل تعالى شيئًا إال أعطاه إياه : فقال 
 . ، وأشار بيده يقللها 

قاال    أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داودي اهلل عنهما جابر ابن عبد اهلل رضحديَّ )
يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة منها ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهلل فيها شيئا إال متاه : 

   . اهلل إياه فالتمسوها مخر ساعة بعد العصر 
 : يوم الجمعة   استحباب كثرة الصالة على النبي [ 9]
إن : قاال    أن النبي ( والنسائيأبي داوود بت في  صحيحي حديَّ أوس ابن أوس الثا)

من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق مدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة فأكثروا 
، قالوا يا رسول اهلل كيف توعارض عليا     من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة عليو عليو

   . ض أن تأكل أجساد األنبياء إن اهلل حرم على األر : وقد أِرْمت ؟ قال 
األنبياء أحيااٌء فاي قباورهم    : قال   أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح الجامع)

 . يصلون 
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 : ال يتخطى رقاب الناس ألن فيه إيذاٌء لهم [ 10]
جاء رجل يتخطى رقاب الناس : قال ( حديَّ عبد اهلل ابن ُبسر الثابت في  صحيح أبي داود)

 .  اجلس فقد مذيت يخطب فقال له النبي  والنبي يوم الجمعة 
 
 
  
 

 
 

 من دخل واإلمام يخطب فهل يصلي تحية المسجد ؟ : مسألة 
 . السنة الثابتة الصحيحة من دخل واإلمام يخطب يصلي تحية المسجد بنص 

جاء رجل والنبي : قال ( الثابت في  الصحيحينجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
  يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فالن قال ال قال قم فاركع ركعتين . 

 

 

 

   
 هل نصل صالة الجمعة بصالة قبل أن نتكلم أو نخرج ؟ : مسألة 

: أن معاوية رضي اهلل تعالى عنه قاال  ( حديَّ الثابت ابن يزيد الثابت في  صحيح مسلم )
أال ) أمرنا بذل   م أو تخرج فإن رسول اهلل إذا صليت الجمعة فال تصلها بصالة حتى تتكل

 ( . نصل صالٍة بصالة حتى نتكلم أو نخرج 
 
 
 

 ؟  ليلة الجمعة بقيام من بين اللياليهل يجوز أن نخص : مسألة 

 ليلة الجمعة بقيام من بين اللياليال يجوز أن نخص 

مسائل في صالة الجمعة

 من دخل واإلمام يخطب يصلي تحية المسجد

 بصالة حتى تتكلم أو تخرجإذا صليت الجمعة فال تصلها 

 ال تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
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ال :  قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح مسالم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي و ال تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين األيام إال 

   . أن يكون في صوم يصومه أحدكم 
 
 
 

 الغذاء والقيلولة بعد الجمعة أم قبلها؟هي يكون : مسألة 
 الغذاء والقيلولة بعد الجمعة يكون 

 . ما كنا َنقيل وال نتغذى إال بعد الجمعة : قال ( ينحديَّ سهل ابن سعد الثابت في  الصحيح)
 
 

 
 
 
 

 ما هي وقت ساعة اإلجابة يوم الجمعة ؟ : مسألة 
ما بين أن يجلس اإلمام إلى أن  أن ساعة اإلجابة يوم الجمعة هيالسنة الصحيحة ثبت في 

 :ويدل لذل  مايلي  تقضى الصالة
قال لي عبد اهلل بن عمر : قال ( ح مسلم حديَّ أبي ُبردة ابن أبي موسى الثابت في  صحي)
في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقاول   أسمعت أبا  يحدَّ عن رسول اهلل * 

 . يقول هي ما بين أن يجلس اإلمام إلى أن تقضى الصالة سمعت رسول اهلل 
 ويادل لاذل    مخر ساعة بعد العصار  أن ساعة اإلجابةالسنة الثابتة الصحيحة ثبت في  و

 :مايلي 
 قال أن النبي  (  الثابت في  صحيح أبي داودجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة منها ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهلل فيها شيئا إال متاه  :

   . اهلل إياه فالتمسوها مخر ساعة بعد العصر 

 الغذاء والقيلولة بعد الجمعة

 ساعة اإلجابة يوم الجمعة
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  . مخر ساعة بعد العصر  إلى أن يجلس اإلمامواألحوط أن تكون ما بين 
 .وتجتمع فيه األدلة السنة الثابتة الصحيحة ألن هذا القول هو الذي دلت عليه 

 
 
 

 هل للجمعة أذاٌن واحد أم أذانان؟ : مسألة 
وإن الذي زاد التأذين يوم الجمعة عثمان ابن عفان رضي اهلل  األصل أن للجمعة أذاٌن واحد

غيُر مؤذٍن واحد ، وعلى هذا فإذا احتاج  نة ولم يكن للنبي المدي لتعالى عنه حين كثر أه
الناس إلى مؤذنين أخذنا بقول عثمان ابن عفان رضي اهلل تعالى عنه ألن قوله سنة متبعاة  

 . ألنه من الخلفاء الراشدين 
 :قاال   أن النبي (  والترمذيأبي داوود حديَّ العرباض بن سارية  الثابت في  صحيح )

اهلل و السمع و الطاعة و إن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعاش مانكم    أوصيكم بتقوى
بعدي فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و 
عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعاة ضااللة   

 .   
 [  سنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدينفعليكم ب ] قوله  :الشاهد 

 . أما إذا لم يحتج الناس للمؤذن الثاني أخذنا باألصل وهو المؤذن الواحد 

أن الذي زاد التاأذين الثالاَّ ياوم    ( حديَّ السائب ابن يزيد الثابت في  صحيح البخاري)
مؤذن  للنبي الجمعة عثمان بن عفان رضي اهلل تعالى عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن 

 . غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس اإلمام يعني على المنبر 

 [  مؤذن غير واحد ولم يكن للنبي  ] قوله :الشاهد 
 ؟  يجوز لإلنسان أن يقيم غيره ويجلس مكانه في الجمعةهل : مسألة 

 ال يجوز لإلنسان أن يقيم غيره ويجلس مكانه في الجمعة وال غيرها 

 ال يقيم الرجُل :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما ديَّ ح)
   . من مجلسه ثم يجلس فيه و لكن تفسحوا أو توسعوا  الرجل 

 هل للجمعة أذاٌن واحد أم أذانان
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 :قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيح الجامعجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
   . قعده ثم يقعد فيه إذا جاء أحدكم الجمعة فال يقيمن أحدا من م

 
 
 

 ذم من تعمد التأخر عن الصفوف األولى ؟ ما الدليل على : مسألة 
رأى في أصحابه تأخرا فقال  أن رسول اهلل ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )

 .  لهم تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل
 . أي عن عظيم ثوابه وفضله  [ : م اهللحتى يؤخره ]

 
 

 
 
 
 

 لماذا ُسمي العيد بهذا االسم ؟ : مسألة 
ُسمي العيد بهذا االسم العتياد الناس له في كل حين أو ألنه يعود بالفرح والسارور وقيال   

 . غير ذل  
 ما الحكمة من مشروعية العيدين ؟ : مسألة 

كانية فأبطلها الشارع  وعوض عنها عيد الفطر كان المشركون قد اتخذوا أعيادًا زمانية وم
 : وعيد األضحى شكرًا هلل تعالى على عبادتين هما 

 عيد الفطر شكرًا هلل تعالى على التوفيق لعبادة الصيام[ 1]
 . وعيد األضحى شكرًا هلل تعالى على التوفيق لعبادة الحج [  2]
كان لكم يوماان   :قال  لنبي أن ا( والنسائيأبي داوود حديَّ أنس الثابت في  صحيحي )

   . يوم الفطر و يوم األضحى   : تلعبون فيهما و قد أبدلكم اهلل بهما خيرا منهما 
 

 ذم من تعمد التأخر عن الصفوف األولى 

 صالة العيدين 
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 حكم صالة العيد ؟ ما هو : مسألة 

: اآلياة  -الكوثر : سورة( ]َفَصلَّ َلَرّبَ  َواُنَحْر: )فرض كفاية لقوله تعالى :حكم صالة العيد 
2] 
كنا نوؤمُر أن نخرج يوم العيد حتى نوخارج  : قالت ( في  الصحيحين حديَّ أم عطية الثابت)

البكر من ِخدرها حتى نوخرج الُحيوَض فيكونو خلف الناس فُيكبر نو بتكبيرهم ويدعون بدعائهم 
 . يرجون بركة ذل  اليوم وطهرته 

 
 
 

 ما هو وقت صالة العيد ؟ : مسألة 
 [ ين ترتفع الشمس ومخر وقتها الزوالأولها ح]  وقت صالة العيد وقت صالة الضحى

خرج مع الناس في ياوم عياد   أنه ( حديَّ عبد اهلل ابن ُبسر الثابت في  صحيح أبي داود)
 .  فطر أو أضحى فأنكر إبطاء اإلمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذل  حين التسبيح

المقصاود صاالة   أي حين دخل وقت السبحة وهي صالة النافلاة و  : حين التسبيحمعنى 
 . الضحى 

 
 

                                                                                                    
 إال بعده فماذا يصنع ؟  بالعيد إذا لم يعلم اإلنسان: مسألة 

 يصلي من الغد  إذا لم يعلم اإلنسان إال بعده
عن عمومة له مان أصاحاب   ( والنسائيأبي داوود ي حديَّ أبي عمير الثابت في  صحيح)

يشهدون أنهم رأوا الهالل بااألمس فاأمرهم أن      أن ركبًا جاءوا إلى النبي       النبي

 حكم صالة العيد 

 وقت صالة العيد

 سان إال بعده فماذا يصنعإذا لم يعلم اإلن
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  . يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصالهم 
 . أي إلى صالة العيد  :وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصالهم   معنى 

 
                                                                                                                    

                                                                                   
 ؟سن في صالة العيد ما ُي  :مسألة 

                                             : أمور منها ما يلي  سن في صالة العيدُي
 : ُيسُن أن تكون في صحراء [ 1]
يخرج في الفطر واألضحى         قال كان النبي( حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين)

  .   إلى المصلى 
 : أن يكون على أحسن هيئٍة من اللبس والتطيب [ 2]
 قال كان للنبي ( في  صحيحابن خزيمة الثابتجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . ُجبة ًَ يلبسها في العيدين ويوم الجمعة 
 : يخرج ماشيًا [ 3]
من السنة أن تخرج إلى العيد ماشايًا وأن  : قال ( صحيح الترمذيحديَّ علي الثابت في  )

 . تأكل ماشيًا 
 ول اهلل  كان رسا : قال ( الثابت في  صحيح ابن ماجةابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا 
 : مخالفة الطريق [ 4]
كان رساول  : قال ( الثابت في  صحيح البخاريجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . إذا كان يوم العيد خالف الطريق  اهلل  
 : يأكل قبل عيد الفطر وبعد عيد األضحى [ 5]
ال يغدو يوم الفطر حتى  كان رسول اهلل  : قال ( ح البخاريحديَّ أنس الثابت في  صحي)

 . ويأكلهن ِوترا : يأكل تمرات ، قال 
ال يخرج ياوم الفطار    كان رسول اهلل  : قال ( صحيح الترمذيحديَّ بريدة الثابت في  )

 . حتى َيُطعم وال َيُطعم يوم األضحى حتى يصلي 

 ما ُيسن في صالة العيد
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 : تأخير خروج اإلمام إلى وقت الصالة [ 6]
يخرج يوم الفطر واألضحى   قال كان النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )

 . فأول شيٍء يبدأ به الصالة 
 : خروج النساء لصالة العيد [ 0]
كنا نوؤمُر أن نخرج يوم العيد حتى نوخارج  : قالت ( حديَّ أم عطية الثابت في  الصحيحين)

نو خلف الناس فُيكبر نو بتكبيرهم ويدعون بدعائهم البكر من ِخدرها حتى نوخرج الُحيوَض فيكو
 . يرجون بركة ذل  اليوم وطهرته 

 
 
 

 كيفية صالة العيد ؟ ما هي : مسألة 
 :كيفية صالة العيد كاآلتي 

 يصلي ركعتين قبل الخطبة ثم يخطب [ 1]
 وأبي بكر وعمار  قال شهدت الفطر مع النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

كاأني   وعثمان رضي اهلل تعالى عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد خرج النباي  
يا أيها النباي  } أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بالل فقال 

ثم قال حين فرغ منها منتن على ذل  قالت امرأة واحدة  اآلية{  إذا جاء  المؤمنات يبايعن  
غيرها نعم ال يدري حسن من هي قال فتصدقن فبسط بالل ثوبه ثم قال هلام   منهن لم يجبه

 .  لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بالل
 : يصلي الركعتين بغير أذاٍن وال إقامة [ 2]
 . لم يكن ُيؤذن يوم الفطر وال يوم األضحى  قال( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)
 : قبل العيد وال بعده  ال يصلي[ 3]
خرج يوم الفطر فصالى    أن النبي  قال( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري)

 .   ركعتين لم يصل قبلها وال بعدها ومعه بالل

 كيفية صالة العيد
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يكبر في الركعة األولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرام وفي الثانية خماس تكبيارات   [ 4]
 . بعد تكبيرة اإلحرام 

كّبر  أن النبّي ( بن عوٍف الُمزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجةحديَّ عمرو )
 .«في العيدين في األولى َسْبعًا قبل الِقراءِة، وفي اآلخرة َخْمسًا قبل الِقراءة

 . هل أتا  حديَّ الغاشيةوفي الثانية  بسبح اسم رب  األعلىيقرأ في األولى [ 5]
يقرأ في العيدين  كان رسول اهلل قال ( يح مسلم حديَّ النعمان بن بشير الثابت في  صح)

وفي الجمعة بسبح اسم رب  األعلى وهل أتا  حديَّ الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة 
 .  في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصالتين

 
  
 

 هل يفتتح اإلمام خوطبتي العيد بالتكبير ؟ : مسألة 
أنه يفتتحها بالحمد كسائر  والصحيحطبتي العيد بالتكبير يفتتح اإلمام خو قال بعض أهل العلم

 . الخطب 
يفتتح خطبه كلها بالحمد هلل تعالى ولام    النبي كان  :قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[

 . ُيحفظ عنه في حديَّ واحد أنه كان يفتتح خوطبتي العيد بالتكبير 
 ؟ ما الذي ينبغي مراعاته في خطبتي العيد : مسألة 

ينبغي على اإلمام أن يحثهم على الصدقة ليغنوهم عن السؤال فاي  : في خطبة عيد الفطر 
 . هذا اليوم ، ويبين لهم  ما يخرجون من الصدقة جنسًا وقدرًا والوجوب والوقت  

  يحثهم على األضحية ويبين لهم حكمها ووقتهاا واألماور    :و في خطبة عيد األضحى
 . المتعلقة بها 

 حكم االستماع لخطبة العيد ؟  ما: مسألة 
 . االستماع لخطبة العيد  سنة يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها 

شهدت ماع  : قال (  والنسائيأبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن السائب الثابت في  صحيحي )
العيد فلما قضى الصالة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فلايجلس   رسول اهلل 

 مسائل في خطبة العيد



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      231 

 .  ب فليذهبومن أحب أن يذه
 
 
 
 التكبير المطلق في العيدين ؟ هل ُيسن : مسألة  

 التكبير المطلق في العيدين ُيسن نعم 
( َوَلتوُكِملووُا اُلِعّدَة َوَلتوَكّبُروُا الّلَه َعَلَى َما َهَداكوْم َوَلَعّلكوْم َتُشاكوُرونَ ) : قال تعالىففي عيد الفطر 

 [115: اآلية -البقرة : سورة]
: اآلياة  -البقارة  : سورة( ]َواُذكوُروُا الّلَه ِفَي أ ّياٍم ّمْعُدوَداٍت) : قال تعالىاألضحى  وفي عيد

203]  

 . هي أيام التشريق :  قال ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما ]*[

 التكبير في العيدين ؟ ما هو وقت : مسألة 
الخطباة ،   ءإلى ابتدا الجمهور على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصالة

و في عيد األضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر مخر أيام منى وهو اليوم الثااني عشار   
 . من ذي الحجة 

 التكبير المطلق في عشر ذي الحجة ؟ هل ُيسن : مسألة  
رضي اهلل تعالى عنهما ابن عمر رضي اهلل عنهما كان  :قال البخاري رحمه اهلل تعالى  ]*[

ي اهلل تعالى عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر النااس  وأبو هريرة رض
 . بتكبيرهما 

 هل ُيسن التكبير عقب الصلوات في العيدين ؟ : لة أمس
 : المسألة على التفصيل اآلتي 

 وقت التكبير من وقت الخروج إلى الصالة إلى ابتاداء الخطباة ،    :بالنسبة لعيد الفطر
 . أن يكبر عقب الصلوات وعلى هذا فال ُيسن 

 التكبير في العيدين
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 فوقته من صبح عرفة إلى عصر مخر أيام مناى  وه الياوم    :أما بالنسبة لعيد األضحى
الثاني عشر من ذي الحجة ، فُيسُن أن يكبر عقب كل فريضة إذا صلى في جماعة فقط أماا  

 . إذا صلى منفردًا فال يكبر عقب الصلوات 

 . إنما التكبير على من صلى في جماعة  :قال ابن مسعود رضي اهلل تعالى عنه  ]*[

 
 
 

 ما الدليل على  جواز الفرح والسرور واللهو البريء في العيدين ؟ : مسألة 
دخل أبو بكر وعندي جاريتان مان جاواري   : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

بو بكر أمزاميار  عاَّ قالت وليستا بمغنيتين فقال أاألنصار تغنيان بما تقاولت األنصار يوم ُب
يا أبا بكر إن لكل قوم  وذل  في يوم عيد فقال رسول اهلل  الشيطان في بيت رسول اهلل 

 . عيدا وهذا عيدنا 

يلعبون عناد   بينا الحبشة: قهال  (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . عهم يا عمر د: بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال  النبي 

كان لكم يوماان  : قال  أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديَّ أنس الثابت في  صحيحي )
   . يوم الفطر و يوم األضحى   : تلعبون فيهما و قد أبدلكم اهلل بهما خيرا منهما 

 
 
 خروج النساء والُحيوض لصالة العيد ؟ ما الدليل على جواز : مسألة   
كنا نوؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخارج  : قالت ( ابت في  الصحيحينحديَّ أم عطية الث)

البكر من خدرها حتى نخرج الُحيوض فيكونو خلف الناس فيكبرنو بتكبيرهم ويدعون بادعائهم  
 . يرجون بركة ذل  اليوم وطهرته 

 
 

 ما هي أفضل المساجد ؟ : مسألة 

 جواز الفرح والسرور واللهو البريء في العيدين 

 خروج النساء والُحيوض لصالة العيد

 أفضل المساجد
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ي أسس على التقاوى ثام المساجد    الذ ثم مسجد النبي  سجد الحراممأفضل المساجد ال
 . األقصى أحد المساجد الثالثة الذين تشد إليهم الرحال 

صالة فاي  : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام 

: قال  أن النبي ( في  صحيح ابن ماجة الثابتجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام و صالة في المساجد  

   . الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه 
ما بين بيتي : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   . اض الجنة و منبري على حوضي و منبري روضة من ري
في بيت بعاض   قال دخلت على رسول اهلل ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )

نسائه فقلت يا رسول اهلل أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفًا من حصاباء  
 ( . لمسجد المدينة)فضرب به األرض ثم قال هو مسجدكم هذا 

ال تشاد  :قاال   أن النباي  ( الثابت في  الصحيحين ضي اهلل عنه أبي هريرة  رحديَّ )
   . المسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد األقصى   : الرحال إال إلى ثالثة مساجد 

 
 
  

 ما هو فضل مسجد قوباء ؟ : مسألة 
 صاالةٌ : قال  أن النبي ( حديَّ ُأَسْيد بن ظوَهْير الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)

 . في مسجد قوباء كعمرة 
 

 
 

 ما هو أول مسجد وضع في األرض ؟ : مسألة 
  0 المسجد الحرام أول مسجد وضع في األرض هو

 فضل مسجد قوباء 

 أول مسجد وضع في األرض
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قال قلت  يا رسول اهلل أي مسجد وضع في األرض ( حديَّ أبي ذٍر الثابت في  الصحيحين)
قال أربعاون  أول ؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد األقصى قلت كم كان بينهما 

 . فإن الفضل فيه  سنة ثم أينما أدركت  الصالة فصلِّ
 
 
 

 ما هو فضل المساجد ؟ : مسألة 
للمساجد فضٌل عظيم لما فيها من المنافع العميمة والفوائاد العظيماة ولهاذا كانات     [ 1]

 . إلى اهلل البقاعأحب  المساجد

أحاب   :قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
   . البالد إلى اهلل مساجدها و أبغض البالد إلى اهلل أسواقها 

بنى مسجدا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له مثلاه فاي   أعد اهلل تعالى األجر العظيم لمن [ 2]
 . الجنة

من بنى مسجدا يبتغاي   :قال  أن النبي ( حديَّ عثمان ابن عفان الثابت في  الصحيحين)
   . ه اهلل بنى اهلل له مثله في الجنة به وج

   . و راح أعد اهلل له نزال من الجنة كلما غدا و راح أمن غدا إلى المسجد [ 3]
من غدا إلى  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   . و راح أعد اهلل له نزال من الجنة كلما غدا و راح أالمسجد 
 . يكون سببًا في محو الخطايا ورفع الدرجات  كثرة الخطا إلى المساجد [4]
أال أدلكم  :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

إساباغ   و كثرة الخطا إلى المسااجد   ؟ على ما يمحو اهلل به الخطايا و يرفع به الدرجات 
الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الربااط  الوضوء على المكاره و انتظار 

 .   
 
 

 فضل المساجد 

 مداب المساجد
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 مداب المساجد ؟ ما هي : مسألة 

 :للمساجد جملة مداب منها ما يلي 
 . أن يتوجه إلى المسجد بسكينة ووقار [ 1]
إذا أتياتم الصاالة فعلايكم     :قاال   أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين)

   . ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا بالسكينة ف
 : الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه [ 2]
كان إذا دخل المساجد   أن النبي ( حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيح أبي داود)

 .  قال أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
قالات كاان   ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة  ل اهلل حديَّ فاطمة بنت رسو)

إذا دخل المسجد يقول بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي  رسول اهلل 
وافتح لي أبواب رحمت  وإذا خرج قال بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفار لاي   

 . ذنوبي وافتح لي أبواب فضل  
 : مسجد تحية ال[ 3]
إذا دخل أحدكم المساجد فاال    :قال  أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين)

   . يجلس حتى يصلي ركعتين 
 : المحافظة على نظافة المسجد وعدم توسيخه [ 4]
البصاق فاي المساجد خطيئاة و     :قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

   . كفارتها دفنها 
إذا قاام   :قاال   أن النباي  ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

أمامه فإنما يناجي اهلل تبار  و تعالى ما دام في مصااله و ال   صقأحدكم إلى الصالة فال يب
   . عن يمينه فإن عن يمينه ملكا و ليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها 

 : غسل المسجد وتنظيفه [ 5]
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امارأة  أن رجااًل أساودًا أو    (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
فقالوا مات ، فقاال دلاوني     النبي سوداء كان يقوُم المسجد أو شابا فسأل عنه  أو عنه 
 . على قبره ا أو قال قبرها ا فأتى قبره فصلى عليه 

الته عليه بعد موته يدل على وص يقوُم المسجدعن الرجل الذي كان  النبي سؤال  :الشاهد 
 . فضل تنظيف المسجد 

 : عدم إنشاد الضالة وعدم البيع في المسجد [ 6]
من سمع  :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 .  رجال ينشد ضالة في المسجد فليقل ال ردها اهلل علي  فإن المساجد لم تبن لهذا
إذا  :قاال   أن النباي  ( صحيح الترمذيالثابت في   هريرة  رضي اهلل عنه أبي حديَّ )

ال أربح اهلل تجارت  و إذا رأيتم مان ينشاد     : رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا 
   . اهلل علي  ال ردو  : فيه ضالة فقولوا 

 : عدم رفع الصوت في المسجد إال في الموعظة والمصالح الشرعية [ 0]
كنت قائمًا في المسجد فحصبني : قال ( حديَّ السائب ابن يزيد الثابت في  صحيح البخاري)

رجل فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب رضي اهلل تعالى عنه فقال اذهب فأتني بهاذين فجئتاه   
لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكماا ،  : من أهل الطائف ، قال : من أنتما ؟ قاال : بهما ، قال 
 .  تكما في مسجد رسول اهلل صواترفعان أ

في سافرٍة   قال تخلف عنا رسول اهلل ( حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  الصحيحين)
سفرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصالة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى باأعلى  

 . ويٌل لألعقاب من النار مرتين أو ثالثة : صوته 
 :  اإلنشاد في المسجد[ 1]

 :يجوز اإلنشاد في المسجد إذا فيه حكمة ومن النوع المباح وعليه يحمل 
أن عمر مر بحسان وهو ( الثابت في  الصحيحين هحديَّ أبي هر يرة رضي اهلل تعالى عن)

 .  ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير من 
تنبيه : مسلم أو زيادة مدح أو غيره فال يجوز وعليه أما إذا كان الشعر فيه هجاء ل

 : يحمل 
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 أن رساول اهلل  ( والترماذي أبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيحي )
 .  نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر

 : من مجلسه ثم يجلس فيه الرجل  ال يقيم الرجُل [9]
أن النباي    (الثابت في  الصحيحين هرضي اهلل تعالى عنرضي اهلل عنهما  ابن عمرحديَّ )
  من مجلسه ثم يجلس فيه و لكن تفسحوا أو توسعوا  الرجل  ال يقيم الرجُل :قال .   
 
 
 

 ؟  الجنائزما معنى : مسألة 
اسام   باالفتح : جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسرها، بمعنى واحد، وقيل : الجنائزمعنى 

ِجنازة أي : َجنازة أي ميت، وإذا قيل: ميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت، فإذا قيللل
 .نعش

وهذا تفريق دقيق؛ ألن الفتح يناسب األعلى، والميت فوق النعش، والكسر يناسب األسافل  
وينبغي لإلنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هاذه  ،  والنعش تحت الميت

نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها، وهي اآلخرة، فينبغي لإلنسان أن يتذكر دائماًا  النهاية 
الموت ال على أساس الفراق لألحباب والمألوف؛ ألن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أسااس  

 .  فراق العمل والحرَّ لآلخرة، فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل اآلخرة
 
 
 

إن هذا من بااب التادخل   : لمريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقولهل ُيْسأ ُل ا: مسألة 
 فيما ال يعني؟

 : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى رحمًة واسعة في الشرح الممتع  ]*[
الذين يعرفون، فال حاجة أن تذكره؛  الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم: الجواب

الظن به، وأما إذا كان من العامة الُجهال فهنا يحسان   ألنه سيحمل تذكير  إياه على إساءة

 كتاب الجنائز

 أدب السنة في المرض والطب 
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أن يبين له؛ ألنه قد يخفى عليهم ما يحتاجون من األحكام وقد عدت مريضًا فساألته عان   
فمثل هذا يحتااج إلاى   . لي شهر ونصف وأنا أجمع وأقصر الصالة: حاله، فحمد اهلل وقال

 .مع قصرتنبيه وتعليم؛ ألنه يظن أن القصر مع الجمع، وأن من ج
أنه اشتهر عند العامة أن من ال يستطيع اإليماء بالركوع والساجود  : ومما ينبه عليه أيضًا

 .فإنه يومئ بأصبعه، وهذا غير الثابت في  صحيح كما سبق بيانه
 هل يؤمر المرضى بالتداوي؛ أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذل  تفصيل؟ :مسألة 

 :  تعالى رحمًة واسعة في الشرح الممتع قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل ]*[
السرطان الموضعي، فالسارطان  : إذا كان في تركه هال ، مثلالتداوي  أنه يجب: الصحيح 

الموضعي بإذن اهلل إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا تر  انتشر 
النفع؛ ألنه موضاعي يقطاع   في البدن، وكانت النتيجة هي الهال ، فهذا يكون دواء معلوم 

فكذل  البدن إذا قطع بعضه مان   ،ويزول، وقد َخروَب الَخِضُر السفينَة بخرقها إَلنجاء جميعها
 .أجل نجاة باقيه كان ذل  واجبًا

 .أن ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هنا  هال  محقق بتركه فهو أفضل *

اإَلنسان بنفسه إلى التهلكة من حيَّ ال  أن ما تساوى فيه األمران فتركه أفضل؛ لئال يلقي -
 .يشعر
 التي دلت على جواز التداوي ما يلي السنة الثابتة الصحيحة ومن:  
 :قاال    أن النباي   (والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي حديَّ أسامة ابن شري  )

  .  الهرم  : تداووا عباد اهلل فإن اهلل تعالى لم يضع داء إال وضع له دواء غير داء واحد 
ماا  : قاال    أن النبي ( الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

           ا إال أنزل له شفاء ًاأنزل اهلل داء
قاال    أن النباي  ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
   .عز وجلذن لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإ :
الدواء من القادر و قاد     :قال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح الجامع)

  .  ينفع بإذن اهلل تعالى
 

 حكم التداوي بمحرم  
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 التداوي بمحرم ؟  هل يجوز: مسألة 

، " تداووا وال تاداووا بحارام  : "عن ذل  حيَّ قال لنهي النبي  التداوي بالمحرم ال يجوز
خير لام   يم المحرم، فهي عامة وليس فيها تفصيل، وألنه لو كان فيهولعموم األدلة في تحر

 .يمنع اهلل العباد منه، بل أحله لهم
  أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي  (حديَّ وائل ابن ُحجر الثابت في  صحيح مسلم )

 . عن الخمر يصنعها للدواء ؟ فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء 
عن نهى رسول اهلل : قال  (الثابت في  صحيح مسلم   عنه أبي هريرة  رضي اهللحديَّ )

 . الدواء الخبيَّ ، يعني السم 
 هل يجوز التداوي عند الذمي ؟ : مسألة 

 : يجوز التداوي عند الذمي بشرطين متالزمين 
 الحاجة إليهم [ 1]
 . األمن من مكرهم [ 2]

َوِمْن أ ْهاِل  : )قال تعالى: يقول فإن احتجت إليهم وأمنت من مكرهم فال بأس فإن اهلل تعالى 
َإاّل َما ُدْماَت  اُلِكَتاِب َمْن َإن َتْأَمُنُه ِبِقُنَطاٍر ُيؤ ّدِه َإَلْيَ  َوِمُنُهْم ّمْن َإن َتْأَمُنُه ِبِديَناٍر اّل ُيؤ ّدِه َإَلْيَ  

 [05: اآلية -مل عمران : سورة( ]َعَلْيِه َقآَئمًا َذَلَ 
م استعمل دلياًل مشركًا يدله على الطريق من مكة إلى المديناة  النبي عليه الصالة والسالو 

وأبا بكر ،  وقت الهجرة، مع أن هذا من أخطر ما يكون، فإن قريشًا كانوا يطلبون النبي 
 .ولكن لما أمنه النبي عليه الصالة والسالم جعله دلياًل له 

 هل يجوز استطباب المرأة ؟ : مسألة 
 : ة و يجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة يجوز للرجل أن يداوي المرأ

 كنا نغزو مع رساول اهلل  : قالت ( حديَّ الُرَبيِّع بنت ُمَعوٍِّذ الثابت في  صحيح البخاري)
 . نسقي القوم ونخدمهم ونرُد القتلى والجرحى إلى المدينة 

 : قال الحافظ ابن حجر في الفتح  ]*[
 . تقدر الضرورة بقدرها فيما يتعلق بالنظر يجوز مداواة األجانب عند الضرورة و
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 :وقال ابن مفلح في كتاب اآلداب الشرعية  ]*[
فإن مرضت امرأٌة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلاى   

 . نظره حتى الفرجين وكذا الرجل مع الرجل 
 

 
 

 
 عيادة المريض ، وما حكمها ؟ ما معنى : مسألة 

اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تكارر؛ ألنهاا    و المريض زيارة : ة المريضعياد"
الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، والمارض قاد يطاول فيحتااج     : مأخوذة من العود، وهو
 .اإَلنسان إلى تكرار العيادة

ما أثيب فاعله، ولام  : السنة عند الفقهاءو[ تسّن عيادة المريض] : عيادة المريضحكم * 
عياادة   ، و   فهي من األمور المرغب فيها، وليست مان األماور الواجباة   . ب تاركهيعاق

بماا   ةوالسنة طافحمن أجل القربات إلى اهلل تعالى ويترتب عليها األجر الوفير ،  المريض
، وإلي  غيٌض من فيض وقليٌل من كثير مما ورد فاي فاي   عيادة المريضيدل على فضل 

 . عيادة المريضفضل 
حق المسالم  :قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين هريرة  رضي اهلل عنه أبي حديَّ )

رد السالم و عيادة المريض و اتباع الجناائز و إجاباة الادعوة و      : على المسلم خمس 
  .  تشميت العاطس

إن المسالم إذا عااد أخااه     : قال   أن النبي ( حديَّ ثوبان الثابت في  صحيح مسلم )
: اهلل وما خورفة الجناة ؟ قاال    لي خورفة الجنة حتى يرجع ، قيل يا رسوالمسلم لم يزل ف

 .  جناها 
إن اهلل  :قاال    أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

عز وجل يقول يوم القيامة يا بن مدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعود  وأنات رب  
ن عبدي فالنا مرض فلم تعده أما علمت أن  لو عدتاه لوجادتني   العالمين قال أما علمت أ

عنده يا بن مدم استطعمت  فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعم  وأنت رب العالمين قال أما 

 عيادة المريض
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علمت أنه استطعم  عبدي فالن فلم تطعمه أما علمت أن  لو أطعمته لوجدت ذل  عندي يا 
قي  وأنت رب العاالمين قاال استساقا     بن مدم استسقيت  فلم تسقني قال يا رب كيف أس

 . عبدي فالن فلم تسقه أما إن  لو سقيته وجدت ذل  عندي 
ما مان مسالم   : قال   أن النبي ( حديَّ علي الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)

يعود مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف مل  حتى يمسي و إن عاده عشية صلى عليه 
  .  صبح و كان له خريف في الجنةسبعون ألف مل  حتى ي

 هل يجوز للمسلم  أن يعود الكافر ؟ : مسألة 
  . الدعوة إن ُرِجي إسالمه وإال فال  ضيجوز للمسلم  أن يعود الكافر بغر

فمارض    النبي كان غالٌم يهودي يخدم : قال  ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري)
: وقال له أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عناده فقاال    يعوده ، فقعد عند رأسه  النبي فأتاه 

 . الحمد هلل الذي أخرج من في النار : وهو يقول   النبي أطع أبا القاسم ، فأسلم فخرج 
 

 
 هل يستحب الدعاء للمريض ؟ : مسألة 
 : يستحب الدعاء للمريض منها ما يلي  على أنه السنة الثابتة الصحيحة دلت 

كان إذا دخل على ماريض    أن النبي  ( بت في  صحيح البخاريحديَّ ابن عباس  الثا)
  .  ال بأس طهور إن شاء اهلل  : يعوده قال 

  : كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال   أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)
  .  رب الناس اشف و أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤ  شفاء ال يغادر سقما البأسأذهب 

 
 

 ؟ المرض يكفر الذنوب  ما يبين أن السنة الثابتة الصحيحة اذكر من : مسألة 
 : منها ما يلي المرض يكفر الذنوب  ما يبين أن السنة الصحيحة ثبت في 

من يرد اهلل  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  .  به خيرا يصب منه

 الدعاء للمريض 

 المرض يكفر الذنوب  
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وهاو يوعا     دخلت على رساول اهلل   :قال ( الصحيحينالثابت في عود حديَّ ابن مس)
أجال إناي    فمسسته بيدي فقلت يا رسول اهلل إن  لتوع  وعكا شديدا فقال رساول اهلل  
أجل ثم قاال   أوع  كما يوع  رجالن منكم قال فقلت ذل  أن ل  أجرين فقال رسول اهلل 

سيئاته كماا   ا سواه إال حط اهلل به ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فم رسول اهلل 
 .  تحط الشجرة ورقها

مثل المؤمن  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
كمثل خامة الزرع من حيَّ أتتها الريح كفأتها فإذا سكنت اعتدلت و كاذل  الماؤمن يكفاأ    

  .  ى يقصمها اهلل تعالى إذا شاءبالبالء و مثل الفاجر كاألرزة صماء معتدلة حت
 
 
 

المريض بالصبر على المارض وعادم   ما يذكر السنة الثابتة الصحيحة اذكر من : مسألة 
 ؟  الجزع

  المريض بالصبر على المرض وعدم الجزعما يذكر السنة الثابتة الصحيحة ثبت في 
 : وأنه ما ُأُعطَي أحٌد خيرًا وال أوسع من الصبر منها ما يلي 

عجبا ألمر المؤمن   :قال  أن النبي ( ديَّ صهيب ابن سنان الثابت في  صحيح مسلم ح)
إن أمره كله له خير و ليس ذل  ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر و كان خيرا لاه و  

  .  إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
إذا ابتليات    : عالى قال اهلل ت :قال  أن النبي  ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري)

  .  ثم صبر عوضته منهما الجنة -يريد بعينيه  -عبدي بحبيبتيه 
قاال   :قال  أن النبي  ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

ثم احتسابه إال  ما لعبدي المؤمن عندي جزاٌء إذا قبضتو صفيوه من أهل الدنيا   : اهلل تعالى 
 . الجنة 

 
 تذكير المريض بالتوبة                                    

 تذكير المريض بالصبر على المرض وعدم الجزع
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ويسّن أن يذكره التوبة والوصية، فالتوبة من المعاصي والمظالم، سواء كاان ذلا  فيماا    

، أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد، ويبّين له أناه  -عز وجل  -يتعلق بحق اهلل 
ها في الدنيا، فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة إن لم يقضها في الدنيا ويتب إلى اهلل من

التي هو أحوج الناس إليها، وأيضًا يذكره بأن الورثة كثير منهم ال يخافون اهلل وال يرحمون 
الميت، فتجدهم يلعبون بالمال، والميت محبوس بدينه؛ من أجال أن يحارص علاى أداء    

    .المظالم قبل أن يموت
: قال تعالى:  منها ما يلي  الّلِه تعالىحٌة باألمر بالتوبة إلى طافالسنة الصحيحة والكتاب  و

  [31: اآلية -النور : سورة( ]َوتووُبَوُا َإَلى الّلِه َجِميعًا أ ّيَها اُلُمْؤِمنووَن َلَعّلكوْم توُفِلُحوَن)
َى َرّبكواْم أ ن ُيَكّفاَر َعانكوْم    َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا تووُبَوُا َإَلى الّلِه َتْوَبًة ّنُصوحًا َعَسا : )قال تعالى

  [1: اآلية -التحريم : سورة( ]َسّيئ اِتكوْم َوُيْدِخَلكوْم َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األُنَهاُر
، وأهم شيء أن يوصي بما يجب عليه من حقوق اهلل وحقوق العباد، ويذكره أيضًا الوصية

لم يؤده، وقد يكون عليه كفارة، وقد فقد يكون عليه زكاة لم يؤدها، وقد يكون عليه حج 
 .يكون عليه ديون للناس فيذكر بالوصية بهذا

لو أوصيت بشيء من مال  في وجوه الخير تنتفع به، : ويذكر بوصية التطوع، فيقال
أن الوصية لألقارب : وأحسن ما يوصي به لألقارب غير الوارثين؛ ألن الذي يترّجح عندي

كوِتَب َعَلْيكوْم َإَذا َحَضَر أ َحَدكوُم اُلَمْوتو َإْن َتَرَ  َخْيرًا : )قالغير الوارثين واجبة؛ ألن اهلل 
، وخص الوارَّ  (110:البقرة( )اُلَوِصيوةو َلُلَواَلَدْيِن َواُلأ ُقَرِبيَن ِباُلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اُلُمتَِّقيَن

 اآليةأن : يحوالثابت فيصح.بآيات المواريَّ، ويبقى ما عداه على األصل وهو الوجوب
أنا أوصيت : محكمة ال منسوخة، وعلى هذا فيوصي بما شاء، بالخمس مثاًل، فيقول

بالخمس يعطي الوصي منه ما يرى ألقاربي غير الوارثين، والباقي ألعمال الخير، وإذا كان 
 .له أقارب غير وارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله
وهذه الوصية ناسخة لما "لوصايا، فيكتب ويبّين له مسألة هامة يهملها كثير من كّتاب ا

وصية سابقة فيها : ؛ ألننا وجدنا أن بعض الموصين يوصي بوصيتين"قبلها، أو سبقها
أشياء يطلب تنفيذها، ووصية الحقة فيها أشياء يطلب تنفيذها، غير األشياء األولى، 
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: يقول فيحصل بذل  تضارب وارتبا  عند األوصياء، ولهذا ينبغي كلما كتب وصية أن
؛ حتى ال يرتب  الوصي، وحتى ال يحصل تضارب الوصايا "وهذه الوصية ناسخة لما سبقها"

العبرة بالوصية األخيرة؛ ألن : ويرتاح اإلنسان، وهذه كلمة ال تضر، وإن كان قد يقول قائل
إذا أمكن الجمع فال نسخ، وقد تكون الوصايا في األولى كثيرة : المتأخر ناسخ، ولكن نقول

 .لثانية كثيرة وال يمكن الجمع بينهماوفي ا
 
 
 

 ما حكم العالج بالرقى واألدعية ؟ : مسألة 
 : بثالثِة شروط  جائٌزعلى أن العالج بالرقى واألدعية السنة الثابتة الصحيحة دلت 

 .تكوُن الرقيةو بكالِم اهلل تعالى أو بأسمائه وصفاته  أن( 1)
 معناهتكون باللسان العربي الذي ُيفهم  أن( 2)

 ُيْعَتَقد أن الرقيَة ال تؤثر بنفسها بل بتقديِر اهلل تعالى  أن( 3)

 األدلة على جواز الرقيِة الشرعية: 
قال كونا َنرقى في الجاهلية فقلناا ياا   ( حديَّ عوف ابن مال   الثابت في  صحيح مسلم  )

 .لم يكن شركًا  أعرضوا عليو ُرقاكم البأس بالُرقى ما: رسول اهلل كيف ترى في ذل  ؟ قال 
إذا أتى مريضًا أو ُأِتَي باه   قالت كان رسوُل اهلل ( حديَّ عائشَة الثابت في  الصحيحين )

أُذِهب البأس رِب الناس اشِف أنت الشافي الشفاء إال شفاء  شفاءًا الُيغادُر سقمًا : إليه قال 
. 
بسام اهلل توْرباةو   : كان يقول للمريض  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )

 .أرضنا بريقِة بعضنا ُيشفى سِقيمنا بإذن ربنا 
فقال يا  أن جبريل عليه السالم أتى النبي ( حديَّ أبي سعيد  الثابت في  صحيح مسلم  )

ُيؤذي  ومن شر كال نفاٍس أو    يٍءشمحمُد أشتكيت ؟ قال نعم ، قال بسم اهلل أرقي  من كل 
 .ي  عين حاسٍد اهلل يشفي  بسم اهلل أرق

 هل يجوز الرقية بكالٍم مجهوِل المعنى ؟: مسألة 

 الرقية  للمريض  
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 ألنه قد يكون شركًا وأنت ال تدري  زال يجو
 قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه اهلل  ]*[

 فإن تكن من خاالِص الوحايين   ثم الُرقى من ُحماا ٍة أو عياِن          

 يا ِتهوذا  ال اختاالف في ُساِن  فذا  من هْدي النباي وِشْرَعته 

 فذا  وسااواٌس من الشايطاِن  أما الُرقى المجهولَة المعاااني 
 شاارٌ  بال مرة فاحاذرنَّاه  وفياِه قاد جااء الحدياَّو أنه 

 لعله يكاوُن محاُض الاكفااِر  إُذ كُل من يقااوله ال ياادري            

 فالتبس علاى العاواِم لبوسااوه  أو هُاَو من سحِر اليهوِد ُمُقتبس

 ال تعاِرفو الحاَق وتنأى عنااه  فحاذرًا ثم حذاِر منااااه 

 ما الدليل على أن من الُرقى ما يكون شركًا ؟: مسألة 
قال إن الُرقاى والتماائَم    أن النبي ( حديَّ ابن مسعود  الثابت في  صحيح ابن ماجة )

 .والِتَوَلَة شر  
 
 
 

 ؟  له ذكر الموت واالستعدادهل يستحب : مسألة 
. ألنه ينشط العبادة ويكون عونًا بعد اهلل تعالى على االستعداد لما بعده  ذكر الموتيستحب 

 أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )
  .   أكثروا ذكر هاذم اللذات :  قال
 . ت والمراد به المو اللذات أي قاطع [ : هاذم اللذات ]
    
 
 

 ؟  تمني الموتما حكم : مسألة 

 استحباب ذكر الموت واالستعداد له

 حكم تمني الموت
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وتجتمع فيه األدلة أن المساألة علاى   السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه القول الذي 
 : التفصيل اآلتي 

 : تمني الموت لضٍر نزل باإلنسان  زال يجو[ 1]
نازل   ال يتمنين أحدكم الموت لضر : قال أن النبي ( لحديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي و توفني إذا كانات    : به فإن كان ال بد متمنيا فليقل 
   . الوفاة خيرا لي 

 : خوف ذهاب الدين  يجوز تمني الموت[ 2]
الّلُهّم إّني أ ْساأ لوَ  ِفْعال     : قال أن النبي ( صحيح الترمذيلحديَّ ابن عباس الثابت في  )

 .الُمُنَكَراِت وُحّب الَمَساِكيِن وَإَذا أ َرْدَت ِبِعَباِدَ  ِفُتَنًة َفاُقِبْضِني َإَلْيَ  َغْيَر َمُفتووٍن الَخْيراِت وَتْرَ 
 
 

 ؟ فضل طول العمر مع حسن العملما يدل على السنة الثابتة الصحيحة اذكر من : مسالة 
َرُسول  اهلل أ ّي الّناِس َخْياٌر؟  أ ّن َرُجاًل َقال  َيا ( صحيح الترمذيحديَّ أبي بكرة الثابت في  )

 .«َمْن َطال  ُعُمرُه َوَساَء َعَملوُه: َقال  َفأ ّي الّناِس َشّر؟ َقال . َقال  َمْن َطال  ُعُمرُه َوَحُسَن َعَملوُه
  
 
 
 معنى استعمال اهلل للعبد ؟ ما : مسالة  

 . يم حتى يختم له بخير ألن األعمال بالخوات :معنى استعمال اهلل للعبد 
إن اهلل إذا أحب عبدًا استعمله  : قال أن النبي  (صحيح الترمذيحديَّ أنس الثابت في  )

 .  يوفقه لعمٍل صالٍح قبل الموت : ، قالوا كيف يستعمله يا رسول اهلل ؟ قال 
 
  

 ؟ يسن عند االحتضارما الذي : مسالة 
 : استحباب الذكر والدعاء لمن حضر الميت [ 1]

 العمل فضل طول العمر مع حسن

 معنى استعمال اهلل للعبد

 ما يسن عند االحتضار
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 ئكة يؤمنون على ما يقولون وذل  ألن المال
إذا حضارتم الماريض أو   :  قال أن النبي ( لحديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم )

الميت فقولوا خيرا فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سالمة أتيات   
عقبني منه فقلت يا رسول اهلل إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأ النبي 

 .  عقبى حسنة قالت فقلت فأعقبني اهلل من هو خير لي منه محمدا 
على أبي سلمة وقاد   دخل رسول اهلل قالت ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم )و

شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهلاه فقاال ال   
ئكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر ألباي  تدعوا على أنفسكم إال بخير فإن المال

سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لناا ولاه ياا رب    
 .  العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه

 : تلقين الميت ال إله إال اهلل [ 2]
لقناوا   : قاال  ن النبي أ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

  .  موتاكم ال إله إال اهلل
كان إذا تكلام   النبي يستحب تلقين الميت ال إله إال اهلل ثالَّ مرات ألن [ 1] [ :تنبيهات]

 بكلمٍة أعادها ثالثًا حتى توفهم عنه 
إذا تكلم بكلمٍة أعادها ثالثاًا   كان رسول اهلل : قال ( لحديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)
 . تى توفهم عنه ، وإذا أتى على قوٍم فسَلم عليهم سَلم عليهم ثالثا ح
كما ُيكره تلقين الميت ال إله إال اهلل أكثر من ثالَّ مرات لئال يضجر لشدة كربه وضيق [ 2]

حاله إال أن يتكلم بشيٍء بعد التلقين فُيسن حينئٍذ أن يعاد تلقينه   بال إله إال اهلل حتى يكون 
 .له إال اهلل مخر كالمه ال إ

من كان مخر كالماه مان   :  قال أن النبي ( لحديَّ معاوية الثابت في  صحيح أبي داود)
 . الدنيا ال إله إال اهلل دخل الجنة 

 : كما يجوز تلقين الكافر  ال إله إال اهلل وها  الدليل على ذل  [ 3]
رت أبا طالٍب الوفاة  قال لما حض( حديَّ سعيد ابن المسيوب عن أبيه الثابت في  الصحيحين)

:  فوجد عنده أبا جهل وعبد اهلل بن أمية بن المغيرة فقال رسول اهلل  جاءه رسول اهلل 
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: يا عم قل ال إله إال اهلل كلمًة أشهد ل  بها عند اهلل ، فقال ابوجهل وعبد اهلل بن أبي أمياة  
عرضها عليه ويعيُد لاه  يا أبا طالب أتر غُب عن ملِة عبد المطلب ؟ ، فلم يزل رسول اهلل ي

تل  المقالة حتى قال أبو طالب مخر ما كلمهم هو على ملِة عبد المطلب وأبى أن يقاول ال  
َما : )أما واهلل ألستغفرنو ل  ما لم ُأنه عن  فأنزل اهلل تعالى إله إال اهلل ، فقال رسول اهلل 

ُمُشِرِكيَن َوَلْو َكانوَوُا ُأْوَلي قوْرَبَى ِمن َبْعِد َما َتَبّيَن َلُهاْم  َكاَن َللّنِبّي َواّلِذيَن مَمنوَوُا أ ن َيْسَتُغِفُروُا َلُل
 [ 113: اآلية -التوبة : سورة( ]أ ّنُهْم أ ْصَحاُب اُلَجِحيِم

لقن عمه أبا طالب ال إله إال اهلل مع أن عمه أبا طالب على الكفر مما  أن النبي  :الشاهد 
 . عساه أن ينقذه اهلل من النار بهذه الكلمة  ه إال اهللجواز تلقين الكافر  ال إليدل على 

 وذل  لسببين واضحين هما : ُيسن تذكير الميت بأخبار الرجاء [ 3]
أحب لقاء اهلل أحاب  أن تذكير الميت بأخبار الرجاء يحببه في لقاء اهلل تعالى ومن : األول *

 . اهلل لقاءه
من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه  :قال  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

   . و من كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه 
 . أن تذكير الميت بأخبار الرجاء يجعله حسن الظن باهلل تعالى : والثاني *
ال  :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما لحديَّ )

 . الظن باهلل يموتن أحدكم إال وهو يحسن 
 : ُيسن تغميض عينه والدعاء له [ 4]
على أبي سلمة وقاد   دخل رسول اهلل قالت ( لحديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم )

شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهلاه فقاال ال   
ن ثم قال اللهم اغفر ألباي  تدعوا على أنفسكم إال بخير فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولو

سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لناا ولاه ياا رب    
 .  العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه

 : تغطيته بثوٍب يستر جميع بدنه  ُيسن[ 5]
 . ة حين تووفًي ُسَجى بُبرٍد َحِبر أن النبي ( لحديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . أن الُبرد ثوب يلتحف به يشمل كل البدن ، والحبرة برود يمانية معروفة  :الشاهد 
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 : أن ُيَعجِّلوا بتجهيزه وإخراجه [ 6]
أسارعوا  : قال  أن النبي (( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

 شر تضعونه عن رقابكمبالجنازة فإن ت  صالحة فخير تقدمونها إليه و إن ت  سوى ذل  ف

 .  
تنبيه :  كافي في إثبات أن مان السانة أن ُيَعجِّلاوا بتجهيازه      الصحيحهذا الدليل

فهو ضعيف ال ( ال ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) وإخراجه ، وأما حديَّ 
  .يستدل به 

 :عنه المبادرة بقضاء دينه فإن نفُس المؤمن معلقٌة بدينه حتى ُيقضى [ 0]
 أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

 . نفُس المؤمن معلقٌة بدينه حتى ُيقضى عنه :  قال 
أي أمرها موقوف وال يحكم لهاا بنجااٍة وال بهاال  أو    [ معلقٌة بدينه] قوله  : الشاهد 

ُيقضى من دينه أما من مات وال مال لاه   محبوسٍة عن الجنة ، وهذا فيمن مات وتر  مااًل
 . ولكنه كان عازمًا على قضاء دينه صادق النية في ذل  فقد ثبت أن اهلل تعالى يقضي عنه 

مان  : قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )
  .  تالفها أتلفه اهللأخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه و من أخذها يريد إ

من مات من المسلمين وعليه دين استحق أن ُيقضى عنه ديناه مان بيات ماال     [ تنبيه]
 : المسلمين ويؤخذ من سهم الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية 

كان ياؤتى   أن رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )
ليه الدين فيقول هل تر  لدينه فضال ؟  فإن حدَّ أنه تر  لدينه وفااءًا  بالرجل المتوفى ع

صلى وإال قال للمسلمين  صلوا على صاحبكم فلما فتح اهلل عليه الفتوح قاال أناا أولاى    
بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين  وعليه دين فعلي قضاؤه ومن تار  مااال   

 .  فهو لورثته
ألن الوصية إن كانت واجبة فإلسراع إبراء الذمة وإن كانت في : إسراع تنفيذ وصيته [ 1]

 . تطوع فإلسراع األجر له 
 [ : تنبيهات]
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ضعيف وعلى هذا فاال يسان قاراءة   ياس علاى      (  اقرءوا على موتاكم يس)حديَّ * 
 . المحتضر 

بأنه يسن توجيه الميت نحو القبلاة ألنهاا أفضال المجاالس      :قال بعض أهل العلم  ]*[
( خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلاة ) وحديَّ ( قبلتكم أحياءًا وأمواتا ) لوا بحديَّ واستد

لم يكن يتقصد التوجاه نحاو    النبي والحديثان ضعيفان ال يحتج بهما ، والذي يظهر أن 
الكعبة وكذا الصحابة لم يكونوا يتقصدون  التوجه نحو الكعبة على الرغم من أنهم أحرص 

 . علم الناس بما يجيزه الشرع الناس على الخير وأ
 هل يجوز تأخير الميت حتى يأتي أقاربه ؟: مسألة  

هذا مع كونه خالف السنة التي أتت بإسراع تجهيز الميت فإنه كذل  جناية على الميت ألنه 
إن كان من أهل الخير والصالح فإنه يود أن يذهب سريعًا ألنه يبشر بالجنة عند موته وإذا 

 قدموني  قدموني    خرج من بيته قال
أسرعوا : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

 بالجنازة فإن ت  صالحة فخير تقدمونها إليه و إن ت  سوى ذل  فشر تضعونه عن رقابكم

 .  
ا إذ  :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه وحديَّ )

قدموني و إن   : وضعت الجنازة و احتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت 
يسمع صوتها كل شيء إال   ؟ يا ويلها أين تذهبون بها   : كانت غير صالحة قالت ألهلها 

  .  اإلنسان و لو سمعها اإلنسان لصعق
 هل يجوز النظر إلى الميت وتقبيله ؟ : مسألة 

 : الميت وتقبيله بعد أن ُيدرج في أكفانه وها  األدلة يجوز النظر إلى 
مات وأبو بكٍر بالسلنِح فقام  أن رسول اهلل ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري)

، وقال عمر ا واهلل ما كان يقع في نفسي إال ذا   واهلل ما مات  رسول اهلل : عمر يقول 
 جلهم ، فجاء أبو بكٍر فكشف عن رسول اهلل ا وليبعثنه اهلل فليقطعنو أيدي رجاٍل وأر

فقبوله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتًا والذي نفسي بيده ال يذيق  اهلل الموتتين أبدًا ثم 
أيها الحالف على َرْسِل  ، فلما تكلم جلس عمر ، فحمد اهلل أبو بكر وأثنى عليه : خرج فقال 

ًا قد مات ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حٌي ال يموت أال من كان يعبد محمدًا فإن محمد: وقال 
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َوَما ُمَحّمٌد َإاّل َرُسوٌل َقْد َخَلُت ِمن َقْبِلِه الّرُسُل أ فَإْن ) :وقال( َإّنَ  َمّيٌت َوَإّنُهْم ّمّيتووَن: )وقال
َفَلن َيُضّر الّلَه َشْيئًا َوَسَيْجِزي الّلُه  ّماَت أ ْو قوِتل  اُنَقَلْبتوْم َعَلَى أ ْعَقاِبكوْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه

 ( الّشاِكِريَن
 [ فقبوله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتًا فكشف عن رسول اهلل : ]الشاهد *

 
 

  
 

 ماذا يجب على أهل الميت إذا فقدوا فقيدًا ؟ : مسألة 
بغي أن يكون حال المسلم يجب على أهل الميت إذا فقدوا فقيدًا أن يصبروا ويسترجعوا بل ين

 . دائٌر بين الصبر عند الضراء والشكر عند الرخاء 
 اّلِذيَن َإَذم أ َصاَبُتُهم ّمِصيَبٌة َقالووُا َإّنا لّلِه َوَإّناآ َإَلْيِه َراِجعوَن*   َوَبّشِر الّصاِبِريَن: )قال تعالى

البقرة : سورة( ]ُأوَلا َئَ  ُهُم اُلُمْهَتُدوَنُأوَلا َئَ  َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ّمن ّرّبِهْم َوَرْحَمٌة َو* 
155،156،150] 

ما من عبد تصيبه مصيبة : قال  أن النبي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم  )
اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إال ! <إنا هلل وإنا إليه راجعون > !فيقول 

ا قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني أجره اهلل في مصيبته وأخلف له خيرا منه
 .  فأخلف اهلل لي خيرا منه رسول اهلل  رسول اهلل 

إذا مات ولد العبد قال   :قال  أن النبي (  صحيح الترمذيحديَّ أبي موسى الثابت في  )
 قبضتم ثمرة فؤاده  : نعم فيقول   : فيقولون   ؟ قبضتم ولد عبدي   : اهلل تعالى لمالئكته 

حمد  و استرجع فيقول   : فيقولون   ؟ ماذا قال عبدي   : نعم فيقول   : فيقولون   ؟ 
  .  ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد  : اهلل تعالى 

قال   :قال أن النبي ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
جزاٌء إذا قبضتو صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إال ما لعبدي المؤمن عندي : اهلل تعالى 

 . الجنة 

 وجوب الصبر واالسترجاع ألهل الميت
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إذا ابتليت   :قال اهلل تعالى   :قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري )
  .  ثم صبر عوضته منهما الجنة -يريد بعينيه  -عبدي بحبيبتيه 

لي ابن عباس رضَي اهلل قال : قال ( في  الصحيحينالثابت  حديَّ عطاء ابن أبي رباح)
 عنهما أال ُأري  امرأًة من أهل الجنة ؟ قلتو بلى ، قال هذه المرأةو السوداء ، أتت النبي 

قال إن شئِت صبرِت ولِ  الجنة وإن شئِت . فقالت إني ُأصرع وإني أتكشف فادُع اهلل لي 
 .أال أتكشف فدعا لها دعوتو اهلل أن ُيعافيِ  فقالت أصبر ، فقالت إني أتكشف فادُع اهلل لي 

تنبيه :  الصبر المحمود هو ما كان عند الصدمة األولى أي عند مفاجأة المصيبة : 
اتقاي اهلل  : بامرأة تبكي عند قبر فقاال    النبي مر  (في  الصحيحينأنس الثابت حديَّ )

 النباي  واصبري فقالت إلي  عني فإن  لم توصب بمصيبتي ولم تعرفه ،   فقيل لها إناه  
الصدمة األولاى  فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرف  فقال إنما الصبر عند   النبي فأتت 

 . 
 
  
 

 ؟ إعالم قرابة الميت وأصحابه بموتههل يستحب : مسألة 
حيَّ نعى النجاشي وغيره من ناحية ، وليكون   النبي استحب العلماء ذل  امتثااًل لهدي 

 . ن ناحية لهم أجٌر في المشاركة في تجهيزه م
نعى النجاشي في   النبي أن  (في  الصحيحينالثابت  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 . اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعًا 
 . والنعي هو اإلخبار بموت شخص [ نعى النجاشي] :الشاهد 

نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة قبال     النبيأن  (في  صحيح البخاريأنس الثابت حديَّ )
 . أن يأتيهم خبرهم 

تنبيه :  النبي أن  أنسحديَّ أما    نهى عن النعي فإنه محمول على النعي الاذي
: القبائل يقاول   كانت الجاهلية تفعله ، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبًا إلى

 . حب ذل  ضجيج وبكاء نعاء فالنًا أي هلكت العرب بمهل  فالن ويص

 استحباب إعالم قرابة الميت وأصحابه بموته
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 حكم البكاء على الميت ؟ ما : مسألة 

وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصايل  السنة الثابتة الصحيحة القول الذي دلت عليه 
 : اآلتي 

 . البكاء جائز بشرط أن يخلو من النياحة والجزع ولطم الخدود وشق الجيوب ونحوها [ 1]
على أبي سايف القاين    قال دخلنا مع رسول اهلل  (لصحيحينافي  أنس الثابت حديَّ ل) 

إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد  وكان ظئرا إلبراهيم عليه السالم فأخذ رسول اهلل 
تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف  ذل  وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اهلل 

ال يا بن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال رضي اهلل تعالى عنه وأنت يا رسول اهلل فق
      إن العين تدمع والقلب يحزن وال نقول إال ما يرضى ربنا وإناا بفراقا  ياا إباراهيم

 .  لمحزونون
 .أي زوج المرضعة وهو معنى مستعار  : ظئرا 
إن اهلل ال : قاال    النباي  أن  (الصحيحينفي  الثابت ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 .وأشار إلى لسانه  أو يرحم ب بدمع العين وال بحزن القلب ولكن يعذب بهذايعذ
 . ونحوها  لطم الخدود وشق الجيوبيحرم البكاء إذا خالطه جزع أو نياحة أو [ 2]
ليس منا من لطم الخادود   :قال   النبي أن  (الصحيحينفي  ابن مسعود الثابت حديَّ ل)

 .  وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
قال وجع أبو موسى وجعا فغشاي   (الصحيحينفي  الثابت أبو بردة بن أبي موسى حديَّ ل)

عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفااق قاال أناا    
 . برئ من الصالقة والحالقة والشاقة   إن رسول اهلل  بريء ممن برئ منه رسول اهلل 

إن كذبا علي لايس    :قال   النبي أن  (الصحيحينفي  الثابت  المغيرة ابن شعبةحديَّ )
ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من نيح عليه يعذب بما نايح  

 . عليه 

 حكم البكاء على الميت
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 . إن الميت ليعذب ببكاء الحي   :قال   النبي أن  (الصحيحينفي  الثابت  عمرحديَّ )
 اء الحي؟ ما معنى إن الميت ليعذب ببك: مسألة 

المعنى أن الميت يتألم ويسؤه نوح أهله عليه وليس المعنى أنه يعذب أو يعاقب بسبب بكاء 
 .  أهله عليه فإنه ال تزُر وازرة وزر أخرى 

 
   

 
 
 

 

 

 
 ؟  غسل الميتما حكم : مسألة 

 فرض الكفاية  غسل الميت
ناقته وهو فوقصته    كان مع النبيأن رجاًل   (الصحيحينفي  الثابت لحديَّ ابن عباس )

وال  تمسوه بطيٍبوال  هاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي رسول اهلل فمات فقال  محرم
 . تخمروا رأسه فإنه يبعَّ يوم القيامة ملبيا 

واألصل في األمر الوجوب ، ومن المعلوم أناه ال  [ اغسلوه بماء وسدر]  قوله :الشاهد 
نما يوجه الخطاب إلى عموم المسلمين فإن قاام باه   يريد من كل إنسان أن يغسل الميت وإ

 . البعض سقط عن الكل 
 من أولى الناس بغسل الميت ؟ : مسألة 

من كان أعرف بسنة الغسل ال سيما إن كاان وصايله أي الاذي     أولى الناس بغسل الميت
 أوصى بأن يغسله فنكون قد جمعنا بين المصلحتين ، فكونه أعرف بسنة الغسل يتم التغسيل

 .على السنة وكونه وصيله يتم إنفاذ الوصية 
 . ويجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة  أن تغسل زوجها 

لو كنت اساتقبلت مان أماري ماا     : قالت ( لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح ابن ماجة )
 . غير نسائه  استدبرت ما غسل النبي 

 غسل الميت وتكفينه والصالة عليه ودفنه

 أواًل غسل الميت
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مان البقياع    رجع رساول اهلل   :قالت ( ولحديَّ عائشة الثابت في  صحيح ابن ماجة )
فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال 

 .ما ضر  لو مت قبلي فقمت علي  فغسلت  وكفنت  وصليت علي  ودفنت  

 إذا مات صبي عمره أقل من سبع سنوات هل تغسله امرأة ؟ : مسألة 
عمره أقل من سبع سنوات ألن عورة ما دون السبع ال حكام   يجوز للمرأة أن تغسل صبي

 . غسله النساء وكان د مات في الرضاعة قبل أن يفطم   النبي لها وألن إبراهيم ابن 
 هل يجوز للمسلم غسل الكافر ودفنه ؟ : مسألة 

اَت أ َبدًا َواَل َتقوْم َواَل توَصلَّ َعَلَى أ َحٍد ّمُنُهم ّم: )تعالى ال يجوز للمسلم غسل الكافر ودفنه لقوله
 [14: اآلية -التوبة : سورة( ]َعَلَى َقْبِرِه َإّنُهْم َكَفُروُا ِبالّلِه َوَرُسوَلِه َوَماتووُا َوُهْم َفاِسقووَن

فإذا نهَي عن الصالة على الكافر ( َواَل توَصلَّ َعَلَى أ َحٍد ّمُنُهم ّماَت أ َبدًا: )تعالىالشاهد قوله 
 . بالميت وأنفع ما يكون للميت فما دونها من باب أولى  وهي أعظم ما يفعل

 ما هي صفة غسل الميت؟ : مسألة 
 : لغسل الميت صفتان 

 . وهي أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبًا أو كانت حائضًا : صفة الوجوب ( أ)
 : وهي كاآلتي : صفة كمال ( ب)
وضع عليه ساتر يستر عورته وال يحضر يوضع في مكاٍن مرتفع ويجرد من ثيابه وي[ 1]

غسله إال من تدعو الحاجة إلى حضوره وينبغي أن يكون الغاسل أمين لينشر ما يراه من 
 . الخير ويستر ما يظهر من الشر 

يعصر بطن الميت عصرًا رقيقًا إلخراج ما عسى أن يكون بها ثم يلف على يده ِخرقة [ 2]
 . ل  حرام وينجي الميت حتى ال يمس عورته ألن ذ

 يوضئه وضوئه للصالة [ 3]
في غسل ابنته ابدأن  قالت قال رسول اهلل ( حديَّ أم عطية الثابت في  الصحيحين)

 .  بميامنها ومواضع الوضوء منها 
يغسله بماٍء وسدر فإن ُعِدم السدر فأي منظف كالصابون على أن يبدأ باليمين لحديَّ [ 4]

 . أم عطية السابق 
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 . لميت ثالَّ مرات أو خمس أو أكثر من ذل  حتى يحصل اإلنقاء يكون غسله ل[ 5]
حاين توفيات      دخل علينا رساول اهلل  : قالت ( حديَّ أم عطية الثابت في  الصحيحين)

فقال لنا اغسلنها ثالثا أو خمسا أو أكثر من ذل  إن رأيتن فإذا فرغتن فاآذنني فلماا    ابنته
 .  تعني إزاره عرنها إياهقوه إزاره وقال أشفرغنا مذناه فنزع من ِح

تنبيه :  إذا لم يحصل اإلنقاء بالثالَّ يزيد الغاسل على الثالَّ ِوترا . 
 فأتانا النباي   توفيت إحدى بنات النبي  قالت( حديَّ أم عطية الثابت في  الصحيحين)

را فقال اغسلنها وترا ثالثا أو خمسا أو أكثر من ذل  إن رأيتن ذل  واجعلن في اآلخرة كافو
أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا مذناه فألقى إلينا ِحقوه فضافرنا شاعرها   

 .  ثالثة قرون وألقيناها خلفها
تنبيه :  شعرها ثالثة قرون وألقيناها خلفهاوإذا كان الميت امرأة تضفر  . 
 انا النباي  فأت توفيت إحدى بنات النبي  قالت( حديَّ أم عطية الثابت في  الصحيحين)

فقال اغسلنها وترا ثالثا أو خمسا أو أكثر من ذل  إن رأيتن ذل  واجعلن في اآلخرة كافورا 
أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا مذناه فألقى إلينا ِحقوه فضافرنا شاعرها   

 .  ثالثة قرون وألقيناها خلفها

حة وإنما يفضل الكافور على غيره يجعل في مخر غسله كافورا أو أي شيء طيب الرائ[ 6]
ألنه مع كونه طيب الرائحة إال أن فيه صفة تبريد وقوة نفوذ وخاصة في تصلب بدن الميت 

 . وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه 
 فأتانا النباي   توفيت إحدى بنات النبي  قالت( حديَّ أم عطية الثابت في  الصحيحين)

أو خمسا أو أكثر من ذل  إن رأيتن ذل  واجعلن في اآلخرة كافورا فقال اغسلنها وترا ثالثا 
أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا مذناه فألقى إلينا ِحقوه فضافرنا شاعرها   

 .  ثالثة قرون وألقيناها خلفها

 ماذا يراعى في تغسيل المحرم ؟ : مسألة 
ال يَخمور رأسه وال يلابس المخايط بال    أن ال يمس طيبَا و الذي  يراعى في تغسيل المحرم

 . يعامل معاملة المحرم الحي 
فوقصته ناقته وهاو   أن رجاًل كان مع النبي   (حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)
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اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال تمسوه بطيب  وال     محرم فمات فقال النبي 
 . مة ملبيا تخمروا رأسه فإن اهلل يبعثه يوم القيا

 هل يغسل الشهيد ؟ : مسألة 
 : وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصيل اآلتي  السنة الصحيحةالذي دلت عليه القول 

 :الذي قتل بيد الكفار ال يغسل : شهيد المعركة [ 1]
 قال كان النبي ( الثابت في  صحيح البخاري جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرمن فإذا أشير له  يجمع
إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دماائهم  

 .  ولم يغسلوا ولم يصل عليهم

يهم لفاظ الشاهداء   أما القتلى الذين لم في المعركة بأيدي الكفار فقد أطل الشارع علا [ 2]
 .وهؤالء يغسلون 
من مات منهم في حياته ، والمسلمون غسلوا من بعده عمار وعثماان    فقد غسول النبي 

 . وعلي رضي اهلل تعالى عنهم وهم جميعًا شهداء 
أباي داوود  ابن عتي  الثابت فاي  صاحيحي   جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

لشهادة سبع سوى القتل فاي سابيل اهلل المطعاون شاهيد     ا: قال  أن النبي ( والنسائي
والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والاذي  

 .  يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة
تنبيه :  ، قاروح    و ذات الجناب  المطعون من مات بالطاعون والعياذ باهلل تعالى

أي  والمرأة تموت بجماع خل جنبه ، والمبطون من مات بمرض البطن ، تصيب اإلنسان دا
 . التي تموت عند الوالدة 

تنبيه :  شاهيد المعركاة    ومن هنا يتضح أن الشهداء ليسوا في منزلٍة واحدة وأن
يفضل على غيره وهل وجدت أفضل من أن جاد بنفسه في سابيل اهلل   الذي قتل بيد الكفار

 . تعالى 
 

 ثانيًا الكفن 
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 ؟ تكفين الميتما حكم : مسألة 

 فرض كفاية  تكفين الميت

فوقصاته ناقتاه     أن رجال كان مع النبي (  حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال تمساوه بطياب      وهو محرم فمات فقال النبي 

  . وال تخمروا رأسه  فإنه يبعَّ يوم القيامة ملبيا 

  األصُل في األمر الوجوب ، ومن المعلوم أن  النبي : اغسلوه بماٍء وسدر :  لة وجه الدال
ال يريد من كل إنسان أن يغسل الميت وإنما يوجه الخطاب إلى عموم المسلمين فإن قام به 

 . البعض سقط عن الكل 
 نلتمس وجه قال هاجرنا مع النبي ( حديَّ خباب ابن األرت الثابت في  صحيح البخاري)

اهلل فوقع أجرنا على اهلل فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومناا  
من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إال بردة إذا غطينا بها رأسه 

أن نغطي رأساه وأن نجعال    خرجت رجاله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي 
 .  إلذخرعلى رجليه من ا

 ماذا يستحب في الكفن ؟ : مسألة 
 : يستحب في الكفن األمور اآلتية 

 : تحسين الكفن [ 1]
: قاال    أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 
 : أن يكون الكفن أبيض [ 2]
: قاال         أن النباي  (  والترمذي أبي داوود صحيحي   حديَّ ابن عباس الثابت في) 

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم و كفنوا فيها موتاكم و إن من خير أكحاالكم  
   . اإلثمد يجلوا البصر و ينبت الشعر 

 أن يكون ثالَّ لفائف [ 3] 
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الثاة أثاواب بايض    كفن فاي ث  أن رسول اهلل (  حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)
 .  سحولية ليس فيها قميص وال عمامة

 هل يستحب في كفن المرأة أن يكون خمسة أثواب أم ثالَّ مثل الرجل ؟ : مسألة 
إزار وقميص وخمار ولفافتين  خمسة أثوابأن المرأة تكفن في  :قال بعض أهل العلم  ]*[ 

غطااء  )وخماارًا  ( أي قميصًا)ناولها إزارًا ودرعًا   أن النبي واستدلوا بحديَّ أم عطية 
 . ولكن هذا الحديَّ في إسناده نظر ألن فيه راٍو مجهول ( تلف فيهما)وثوبين ( الرأس
 أن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل أي في ثالَّ أثواب يلاف   ولهذا قال بعض أهل العلم

 ألن األصل تساوي الرجاال والنسااء فاي   ]  الصحيحهو بعضها فوق بعض ، وهذا القول 
 [ .األحكام الشرعية إال ما دل  الدليل على اختصاص أحدهما باآلخر 

 
     

                            
   

 ما هو الواجب في الكفن ؟: مسألة 
ثوٌب يستر جميع البدن ، فإن لم يوجد إال ثوٌب قصير ال يكفاي لجمياع    الواجب في الكفن

 .ذخر البدن غوِطَي رأُسه وُجِعل  على رجليه من اإل
نلتمس وجاه   هاجرنا مع النبي : قال ( لحديَّ خباب ابن األرت الثابت في  الصحيحين)

اهلل فوقع أجرنا على اهلل فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومناا  
من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إال بردة إذا غطينا بها رأسه 

أن نغطي رأساه وأن نجعال    رجاله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي خرجت 
 .  على رجليه من اإلذخر

 
 
 

 ما هو كفن المحرم ؟ : مسألة 
 . ثوبي إحرامه ألنه يبعَّ يوم القيامة ملبيًا  كفن المحرم

 الواجب في الكفن       

 كفن المحرم
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 وهو ناقته ه توقصف مع النبي كان  أن رجال( لحديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين) 
وال  بطيابٍ وال تمساوه   هاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي فقال النبي  فمات  محرم

 . يا تخمروا رأسه فإن يبعَّ يوم القيامة ملب
 

 

 
 

 ما هي كيفية تكفين الميت؟: مسألة 

اللفائف الثالَّ بماٍء ثم تبخر من أجل أن يعلق الدخان بها ، ثم تبساط بعضاها    تورش( 1)
 ( الطيب)يها الحنوط فوق بعض ثم يوضع عل

الميت على اللفائف الثالَّ مستلقيًا على ظهره ألن وضعه مستلقيًا على ظهاره   يوضع( 2)
أثبت وأسهل إلدراجه فيها ، ويجعل من الحنوط في قطٍن بين أليته وذل  لئال يخرج شايٌئ  

 . يهة من دبره كريه الرائحه ، فإذا خرج شيٌئ من دبره فإن الحنوط يضيع هذه الرائحة الكر

بخرقٍة مشقوقة الطرف نشدها على القطنة التي فيها الحنوط الموضوع بين أليته  نأتي( 3)
 . ، بحيَّ تجمع هذه الخرقة أليته ومثانته أي تكون على السوأتين 

وكذا أذنه من أجل ( عينيه ومنخريه وفمه)الباقي من الحنوط على منافذ وجهه   يجعل( 4)
المنافذ ، وكذا نجعل شيئًا من الحنوط على مواضع الساجود  أن يمنع الهوام من دخول هذه 
 . السبع من باب التشريف لها 

تنبيه :    َّوضع الحنوط في هذه األماكن اجنهاٌد من العلماء ، أما الحنوط مان حيا
 . مشروعيته فقد جاءت به السنة 

ويارد طرفاه   طرف اللفافة التي تلي الميت من الجانب األيسر على شقه األيمان   ُيرُد( 5)
اآلخر فوقه ، ثم يجعل الثانية والثالثة كذل  ويجعل أكثر الفاضل من الكفن من جهة الرأس 

 . 
 . يعقد اللفائف لئال تنتشر وتتفرق ثم توحل هذه العقد في القبر  ثم( 6)

 
 

 كيفية تكفين الميت

 الصالة على الميت :ثالثًا 
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 الصالة على الميت ؟ ما هو حكم : مسالة 
  الصالة على الميت فرض كفاية

كاان ياؤتى    النباي  أن  ( الثابت في  الصاحيحين  اهلل عنه  أبي هريرة  رضيلحديَّ )
هل تر  لدينه فضاًل ؟ فإن حدَِّّ أنه تر  لدينه وفااءًا  : بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول 

أنا أولاى  : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح اهلل عليه الفتوح قال : صلى وإال قال للمسلمين 
المسلمين وعليه ديٌن فعليو قضاؤه ومن تار  ماااًل    بالمؤمنين من أنفسهم فمن تووفيَ  من

 . فلورثته 
 
 
 

 فضل الصالة على الميت ؟ما هو : مسألة 
  السنة الصحيحةللصالة على الميت فضٌل عظيم وأجٌر جسيم بينته 

مان  : قال  النبي أن  ( الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )
مانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلي عليها وُيُفَرغ من دفنها فإنه يرجع اتبع جنازة مسلٍم إي

من األجِر بقيراطين كُل قيراٍط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجُع 
 . بقيراط 

 
 
 

 مقصود الصالة على الميت ؟ما هي : مسألة 
 الشفاعة فيه  مقصود الصالة على الميت

صلي عليه أمة يما من ميت  :قال  النبي أن  ( ثابت في  صحيح مسلم لحديَّ عائشة ال)
 .  عوا فيهفََمن المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شو

 أي قوبلت شفاعتهم ( : عوا فيهفََشو)
 

 فضل الصالة على الميت  

 مقصود الصالة على الميت 
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 هنا  صنفان من الناس ال يجب الصالة عليهما؟ : مسألة 

 : شهيد المعركة [ 1]
كان  النبي أن  ( الثابت في  صحيح البخاري رضي اهلل عنهما جابر ابن عبد اهلللحديَّ )

أيهما أكثُر أخذًا  للقرمن فاإذا  : يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول 
أنا شهيٌد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم فاي  : ُأشير إلى أحدهما قّدمه في اللحد وقال 

 . ى عليهم دمائهم ولم يغسلوا ولم ُيصل
 : الصبي الذي لم يبلغ [ 2]
وهو بان ثمانياة    مات إبراهيم بن النبي  ( لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح أبي داود)

 .  عشر شهرا فلم يصل عليه رسول اهلل 
 
 
 

 
 مقام اإلمام من الميت؟ أين : مسألة 

 يقوم اإلمام عند رأس الرجل ووسط المرأة  
 عناد صلى على رجال فقاام    أنه(  حي الترمذي وابن ماجةلحديَّ أنس الثابت في  صحي)

فقام حيال وسط السرير فقال له العالء بن زياد هكذا رأيت رسول  امرأٍةثم صلى على رأسه 
 .  قال احفظوافلما فرغ  مقام  منه؟من الرجل منها والجنازة مقام   علىقام  اهلل 
صلى على امارأة    اء النبيصليت ور (الصحيحينالثابت في  سمرة بن جندب  وحديَّ)

 . ها َطْسماتت في نفاسها فقام َو
 إذا اجتمعت جنائز كثيرة من الرجال والنساء فما هو مقام اإلمام منهم ؟ : مسألة 

 . ُيجعل الرجال مما يلي اإلمام والنساء يلين القبلة 

 صنفان من الناس ال يجب الصالة عليهما

 مقام اإلمام من الميت 
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لى تسع أنه صلى ع( الثابت في  صحيح النسائي موقوفًاابن عمر رضي اهلل عنهما لحديَّ )
 . جنائز جميعًا فُجعل الرجال يلون اإلمام والنساء يلون القبلة 

 
 
 

                                       
 

 ما هي صفة صالة الجنازة؟ : مسألة 
 اإلمام ويكبر أربعا يتقدم( 1)
إلاى   قال نعى رساول اهلل  ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

 . ه النجاشي ثم تقدوم فصفوا خلفه فكبور أربعا أصحاب
 بعد التكبيرة األولى فاتحة الكتاب  يقرأ( 2)

صليت خلف ابن عباس رضَي : قال ( حديَّ طلحة بن عبد اهلل الثابت في  صحيح البخاري)
 . اهلل تعالى عنهما على جنازٍة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة 

الصالة اإلبراهيمية بعد التكبيرة الثانية لنقل الخلف عن السالف    ي يصلي على النب( 3)
اللهم صلِّ على محمٍد ) والصالة اإلبراهيمية هي . من طرٍق متعددة وعمل المسلمين عليه  

 ( إلى قوله إن  حميٌد مجيد000وعلى مل محمد 
 :بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت ( 4)
إذا : قاال     أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داود نه أبي هريرة  رضي اهلل علحديَّ )

  . صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 
تنبيه :  يجوز له أن يدعو بأي دعاء ويستحُب له أن يدعو بالدعاء األوفق للسنة . 
علاى جناازة    صلى رساول اهلل  ( لحديَّ عوف ابن مال  الثابت في  صحيح البخاري)

وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع فحفظت من دعائه 
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الادنس  

 صفة صالة الجنازة
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وأبدله دارا خيرا من داره وأهال خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه 
  ال حتى تمنيت أن أكون أنا ذل  الميتمن عذاب القبر أو من عذاب النار ق

 كاان  (  والترماذي أباي داوود  الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه وحديَّ )
على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرناا وذكرناا   إذا صلى رسول اهلل 

ن توفيته مناا فتوفاه   وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على اإليمان وم
 .  على اإلسالم اللهم ال تحرمنا أجره وال تضلنا بعده

تنبيه :  اللهم اجعله سالفًا وفرطاًا   ) إذا كان الميت طفاًل استحب أن يقول المصلي
 . رواه البخاري من كالم الحسن  (وذخرا

 أجره وال تفتنا بعده  االلهم ال تحرمن: بعد التكبيرة الرابعة يقول ( 5) 

ثم يسلم تسليمتين كمثل الصالة المكتوبة إحداهما عن يمينه واألخرى عان يسااره ،   ( 6)
 أن النباي   أبي هريرة  رضي اهلل عناه  ويجوز اإلقتصار على التسليمة األولى لحديَّ 

صلى على جنازٍة فكبر عليها أربعًا وسلم تسليمٍة واحدة ، والحديَّ حسنه األلبااني رحماه   
 .   لجنائز اهلل تعالى في كتاب ا

الذي يصلي صالة الجنازة هل يرفع يديه مع كل تكبيرة أم في التكبيرة األولى فقط : مسألة 
 ؟ 

أنه يرفع يديه في التكبيرة األولى فقط  لحديَّ ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهماا   الصحيح
ال والحاديَّ قا  . كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم ال يعود  أن رسول اهلل 

 .عنه العالمة األلباني رحمه اهلل تعالى أن رجاله ثقات 
 
 
 
 

 هل يصلي اإلمام على قاتل نفسه؟: مسألة 
اإلمام األعظم هو رئيس الدولة ، واإلمام ال يصلي على قاتل نفسه ألنه فعل كبيارة وتار    

 اإلمام الصالة علية يكون نكااًل لما بعده 

 هل يصلي اإلمام على قاتل نفسه
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: قاال  ( ابن سمرة الثابت في  صحيح مسلم  نهما جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل علحديَّ )
 . برجٍل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه  ُأتي النبي 

 . سهام ِعراض واحدها مشقص [ مشاقص]
 هل عموم المسلمين يصلون على قاتل نفسه ؟: مسألة 

 عموم المسلمين يصلون على قاتل نفسه ألنه فعل كبيرة من الكبائر لكنه لم يكفار وعقيادة  
أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه تحت مشيئة اإلله النافذة إن شاء عفا عنه وإن 

 . شاء مخذه ، يدخل الجنة يومًا من األيام أصابه قبل ذل  اليوم ما أصابه 
 
 

 
 

 هل ُيصلى على السقط؟: مسألة 
المصدوق  وهو الصادق قال حدثنا رسول اهلل ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
ثم يكون علقة مثل ذل  ثم يكاون   نطفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما* 

 أجلاه ورزقاه  مضغة مثل ذل  ثم يرسل المل  فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب 
وعمله وشقي أو سعيد فوالذي ال إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكاون  

إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان أحدكم ليعمال  بينه وبينها 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمال أهال   

 .  الجنة فيدخلها
 هل يجوز الصالة على الكافر ؟ : مسألة 

لَّ َعَلَى أ َحٍد ّمُنُهم ّماَت أ َبدًا َواَل َتقوْم َعَلاَى  َواَل توَص: )لقوله تعالى يجوز الصالة على الكافرال 
 [14: اآلية -التوبة : سورة( ]َقْبِرِه َإّنُهْم َكَفُروُا ِبالّلِه َوَرُسوَلِه َوَماتووُا َوُهْم َفاِسقووَن

َوَلْو َكانوَوُا ُأْوَلي قوْرَبَى ِمن  َما َكاَن َللّنِبّي َواّلِذيَن مَمنوَوُا أ ن َيْسَتُغِفُروُا َلُلُمُشِرِكيَن: )تعالىوقوله 
 [113: اآلية -التوبة : سورة( ]َبْعِد َما َتَبّيَن َلُهْم أ ّنُهْم أ ْصَحاُب اُلَجِحيِم

 الصالة على السقط
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لما توفى عبد اهلل بن أبي * قال  (الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
فسأله أن يعطيه قميصاه يكفان     بن سلول جاء ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل إلى رسول اهلل

ليصلى عليه فقام عمار فأخاذ    فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول اهلل 
فقال يا رسول اهلل أتصلي عليه وقد نها  اهلل أن تصالي علياه فقاال     بثوب رسول اهلل 

تغفر لهم سبعين استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تس> !إنما خيرني اهلل فقال  رسول اهلل 
فأنزل اهلل عز وجل  وسأزيده على سبعين قال إنه منافق فصلى عليه رسول اهلل ! <مرة 

 .  وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قبره> !
 

 
 

 ما هي األمور التي تشرع في حمل الجنازة ؟ : مسألة 
 : األمور التي تشرع في حمل الجنازة 

 :بها  اإلسراع( 1)
أسارعوا  * : قاال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما يَّ حد)

 ذل  فشر تضعونه عن رقابكم سوى ي  بالجنازة فإن ت  صالحة فخير تقدمونها عليه وإن 
 . 
اتبع جنازٍة فإن كان ماشيًا فله أن يمشي أمامها أو خلفها أو حياَّ شااء ، أماا     من( 2)

 . ة زاالراكب فيكون خلف الجن
قال رأيت النبي (الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجةابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
  وأبا بكٍر وعمر يمشون أمام الجنازة . 
الراكاب خلاف    :قاال   أن النبي ( حديَّ المغيرة ابن شعبة الثابت في  صحيح الجامع)

 . الجنازة والماشي حيَّ شاء منها 
تحب أن يوضع على النعش ِمكبة مثل الخيماة وهاي أعاواد    كان الميت أنثى ُيس إذا( 3)

مقوسة توضع على النعش ويوضع عليها ستر فتكون مثل القبة وذل  ألنه أستر للمارأة ،  
 . مرها بأ وقيل أول من فوعل بها هذا فاطمة بنت  النبي 

 حمل الجنازة والسير بها
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 ما هي األمور التي تكره في اتباع الجنائز ؟: مسألة 
 كاان أصاحاب النباي    : نائز لحديَّ قيس ابن عباد قال رفع الصوت عند الج يكره( 1)

يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ، وهذا الحديَّ قال عنه األلباني رحمه اهلل تعاالى فاي   
 . كتاب الجنائز أن رجاله ثقات 

 . أن تتبع الجنازة بصوٍت وال نار  يكره( 2)

األلباني رحمه اهلل تعاالى   وهذا الحديَّ حسنه. وال تتبع الجنازة بصوٍت وال نار  لقوله 
 .  في كتاب الجنائز

 . قعود من اتبع الجنازة حتى توضع على األرض  يكره( 3)
إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمان  :قال  أن النبي  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين)

 . تبعها فال يقعد حتى توضع 
 . النساء للجنازة يكره اتباع (4)
 . نوهينا عن اتباع الجنائز ولم ُيعزم علينا : قالت  (ت في  الصحيحينحديَّ أم عطية الثاب)

أي لم يؤكد علينا في النهي كغيره من المنهيات وهذا هو [ ولم ُيعزم علينا ]قولها  :الشاهد 
 . الذي أخرج الحكم من التحريم إلى الكراهة ألن األصل في النهي التحريم 

 لم يكن متبعًا لها ؟ هل يجوز القيام للجنازة وإن : مسألة 
 نعم يجوز ذل  

إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمان  :  قال أن النبي  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين)
 . تبعها فال يقعد حتى توضع 

قال مر بنا جنازة فقاام   (الثابت في  الصحيحينجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
إذا رأياتم الجناازة   : رسوال اهلل إنها جنازة يهودي ؟ قاال  وقمنا به فقلنا يا  لها النبي 
 . فقوموا 

مقصود الحديَّ أن ال يستمر اإلنسان على الغفلة عند رؤية : قال القرطبي رحمه اهلل تعالى 
الموت لما يشعر ذل  من التساهل بأمر الموت ومن ثّم استوى كون الميت مسلمًا أو غيار  

 . مسلم 
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 الدفن ؟م ما هو حك: مسألة 

 أجمع المسلمون أن الدفن فرض كفاية 
 [26 /25المرسالت : سورة( ]أ ْحَيآًء َوأ ْمواتًا، أ َلْم َنْجَعِل األْرَض ِكَفاتًا: )تعالى هلوقل

قال لعلّي  ويجب دفن الميت ولو كان كافرًا لما ثبت  الثابت في  صحيح النسائي أن النبي 
 ( . ب فوارهاذه)بن أبي طالب وقد مات أبو طالب 

 هل يكون الدفن في المقابر أم في المنازل ؟ : مسألة 
كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت األخبار  السنة الدفن في المقابر ألن النبي 

 : بذل  ولم ينقل عن أحٍد من السلف أنه دفن في غير المقبرة ويستثنى من ذل  شيئان 
 ٌي إإل حيَّ يموت فإنه لم يقبر نب:  األنبياء( 1)
لم يقبر نبٌي إإل حيَّ يموت : قال  أن النبي ( لحديَّ أبي بكرة الثابت في  صحيح الجامع)
 . 
 فإنهم يفتنون في مواطن استشهادهم وال ينقلون إلى المقابر : المعركة  شهداء( 2)
ياوم  قال لما كان ( الثابت في  صحيح النسائيجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما لحديَّ )

ياأمركم أن   إن رساول اهلل   أحد ُحمل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول اهلل 
 . تدفنوا القتلى في مضاجعهم 

 
 
 

 األوقات التي ال يجوز الدفن فيها إال لضرورة؟ما هي : مسألة 
 هنا  ثالَّ أوقات ال يجوز الدفن فيها إال لضرورة 

 الدفن 

 وقات التي ال يجوز الدفن فيها إال لضرورةاأل
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 رساول اهلل  قال ثالَّ ساعاٍت كاان   (ح مسلم لحديَّ عقبة بن عامر الثابت في  صحي)
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحاين  * موتانا  ينهانا أن نصلي فيهنو أو نقبر فيهنو

 يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 

 : فن بالليل ال يجوز إال لضرورة دوكذا ال
ال : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم ي اهلل عنهما جابر ابن عبد اهلل رضلحديَّ )

 . تدفنوا موتاكم بالليل إال أن تضطروا 
مر بقبر قاد   أن رسول اهلل ( الثابت في  صحيح البخاري ابن عباس رضي اهلل عنهما )

دفنااه فاي   : قاالوا (. أفال مذنتموني: )قال. البارحة: قالوا(. متى دفن هذا: )دفن ليال، فقال
 .وأنا فيهم، فصلى عليه: فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس. ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظ 

 
 
 

 ؟الدفن في األماكن المقدسةهل يستحب  : مسألة 
  الدفن في األماكن المقدسةنعم يستحب  

أرسل مل  الموت إلاى  : قال (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه  لحديَّ )
أرسلتني إلى عباد ال يرياد   : ا السالم، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه، فقالموسى عليهم

ارجع، فقل له يضع يده على متن ثور، فلاه بكال ماا    : الموت، فرد اهلل عليه عينه، وقال
فاآلن، فسأل اهلل : قال. ثم الموت: أي رب، ثم ماذا؟ قال: قال. غطت به يده بكل شعرة سنة
فلو كنت ثام ألرياتكم   : قال رسول اهلل : قال(. رمية بحجرأن يدنيه من األرض المقدسة 

 (.قبره، إلى جانب الطريق، عند الكثيب األحمر
 أي الرمل المجتمع الكثيب األحمرأي هنا  ،  ّمثَّمعنى 

  
 
 
 

 استحباب الدفن في األماكن المقدسة

 األمور التي تستحب في الدفن
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 األمور التي تستحب في الدفن؟ ما هي : مسألة 
 : األمور التي تستحب في الدفن 

إحترامًا للميت ألن في إعماقه منع السباع أن تأكله وفيه  إعماق القبر ألن فيه يستحب( 1)
 . أيضًا إحترامًا للحي ألن في إعماق القبر منعًا لخروج الرائحة الكريهة التي تؤذي الحي 

قال شكونا إلى رساول  ( والترمذيأبي داوود حديَّ هشام ابن عامر الثابت في  صحيحي )
احفروا  علينا لكل إنسان شديد فقال رسول اهلل يوم أحد فقلنا يا رسول اهلل الحفر  اهلل 

وأعمقوا وادفنوا اإلثنين والثالثة في قبر واحد قالوا فمن نقدم يا رساول اهلل قاال قادموا    
 . أكثرهم قرمنا قال فكان أبي ثالَّ ثالثة في قبر واحد

 : اللحد على الشق  يفضل( 2)
اللحد لنا والشاقو   :قال  النبي أن ( صحيح السنن األربعةلحديَّ ابن عباس الثابت في  )

 . لغيرنا 
أنه قال في مرضه الذي مات فياه  ( حديَّ سعد ابن أبي وقاص الثابت في  صحيح مسلم )

ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول * قال في مرضه الذي هل  فيه 
 .  اهلل 

 ما الفرق بين اللحد والشق ؟ : مسألة 
 . جانب القبر أما الشق يكون في وسط القبر  يكون في: اللحد 

 :إدخال الميت من مؤخرة القبر  السنة( 3)
أن عبد اهلل ابن يزيد أدخل الميت من ِقَبِل ( لحديَّ أبي إسحاق الثابت في  صحيح أبي داود)

 . هذا من السنة : رجلي القبر وقال 
 (بسم اهلل وعلى سنة رسول اهلل)يقول الذي يضعه في لحده ( 4)

 أن النباي   (والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 . بسم اهلل وعلى سنة رسول اهلل : كان إذا وضع الميت في القبر قال 

 للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه  يجوز( 5)
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مان البقياع    رجاع رساول اهلل   * قالت ( لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح ابن ماجة)
وجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال ف

 .  ما ضر  لو مت قبلي فقمت علي  فغسلت  وكفنت  وصليت علي  ودفنت 
تنبيه :  ال يشترط لمن تولى الدفن أن يكون من المحارم: 
ورساول  : ، قاال سول اهلل شهدنا بنتا لر :قال( لحديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري)

هل منكم رجل لم يقاارف  : )فقال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: جالس على القبر، قال اهلل 
 .فنزل في قبرها: قال(. فانزل: )أنا، قال: فقال أبو طلحة(. الليلة

 . حاضرًا ولم يتولى الدفن بنفسه  كان أن النبي أن  :الشاهد 
ن يحثو من التراب ثالَّ حثواٍت بيديه جميعًا بعد الفاراغ  لمن كان عند القبر  أ يستحب( 6)

 . من سد اللحد 
صلى على جنازة ثم أتى  أن رسول اهلل ( البن ماجة أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )

وهذا الحديَّ صححه األلباني رحمه اهلل تعالى فاي  . الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثالثًا 
 . اإلرواء 

 
  
 

 األمور التي تستحب بعد الفراغ من الدفن؟هي ما : مسألة 
 :األمور التي تستحب بعد الفراغ من الدفن 

 االستغفارللميت ( 1)
إذا فارغ مان    كان النبي * قال ( لحديَّ عثمان بن عفان الثابت في  صحيح أبي داود) 

 .  دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل
أن يرفع القبر عن األرض قلياًل نحو شبر وال ُيسوى باألرض وذل  لكي ُيميز وال يهان ( 2)
 . 
ُرِفاَع   أن النبي ( الثابت في  صحيحابن حبانجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما لحديَّ )

 . قبره عن األرض قدر شبر 

 األمور التي تستحب بعد الفراغ من  الدفن
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 على أطرافه  أن يجعل القبر مسنمًا أي مجعواًل كالسنام بحيَّ يكون وسطه بارزًا( 3)
 . مسنمًا  رأيت قبر النبي : قال ( لحديَّ سفيان التمار الثابت في  صحيح البخاري)
 أن ُيعلَّم القبر بحجٍر ونحوه ( 4)
أعلم قبر عثمان بن مظعاون   أن رسول اهلل ( لحديَّ أنس الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 . بصخرة 
 واحد ؟ هل يجوز أن ندفن أكثر من رجٍل في قبٍر : مسألة 
 على أن ذل  جائز السنة الثابتة الصحيحة دلت 

كان النباي  : قال ( الثابت في  صحيح البخاري جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
  أيهم أكثر أخذًا للقرمن فإذا : يجمع بين الرجلين من قتلى أحٍد في الثوب الواحد ثم يقول

أنا شهيٌد على هؤالء يوم القيامة وأمر بادفنهم فاي   ُأشير إلى أحدهما قدومه في اللحد وقال 
 .دمائهم ولم يغسولوا ولم ُيصلى عليهم 

 

 
 

 ما هو حقيقة الموت ؟: مسألة 
والموت ليس بعدٍم محض وال فناٍء صرف : قال اإلمام القرطبي رحمه اهلل تعالى في التذكرة 

 . ال وانتقاٍل من داٍر إلى دار وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن وحيلولة بينهما وتبدل ح
 هل الموت مصيبة ؟ : مسألة 

الموت من أعظم المصائب وقد سمواه اهلل : قال اإلمام القرطبي رحمه اهلل تعالى في التذكرة 
 [106: اآلية -المائدة : سورة( ]َفأ َصاَبُتكوم ّمِصيَبةو اُلَمْوِت: )قال تعالىتعالى مصيبة 

وأعظم منه الغفلة عنه واإلعراض عان  : اهلل تعالى في التذكرة قال اإلمام القرطبي رحمه 
ذكره وقلة التفكر فيه ، وإّن فيه وحده  لعبرًة لمن اعتبر وفكرٍة لمن تفكر ، ولذا ندب النبي 

  اإلكثار من ذكره . 
َقاال   : َقاال   (الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة أبي هريرة  رضي اهلل عنه  حديَّ)

 َيْعِني الَمْوت« أ ُكِثُروا ِذُكَر َهاِذِم اّللّذاِت»:  َرُسوُل اهلل
 مسألة هل الموت راحة؟

 مسائل تتعلق بحقيقة الموت
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 الموت راحة للمؤمن وعذاٌب للكافر 
: ُمارو علياه بجناازة، فقاال     أن رساول اهلل  ( الثابت في  الصحيحينأبي قتادة  حديَّ)
العباد  : )منه؟ قاليا رسول اهلل، ما المستريح والمستراح : قالوا(. مستريح ومستراح منه)

المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة اهلل، والعبد الفاجر يستريح مناه العبااد   
 (.والبالد، والشجر والدواب

 هل يجوز تمني الموت؟: مسألة 
 : وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصيل اآلتي السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه 

 : الموت لضٍر نزل باإلنسان ال يجوز تمني ( 1)
ال يتمنين أحدكم الموت لضار  *  قال قال رسول اهلل  (الثابت في  الصحيحين نسحديَّ )

نزل به فإن كان ال بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانات  
 .  الوفاة خيرا لي

 :يجوز تمني الموت خوف ذهاب الدين ( 2)
الّلُهّم إّني أ ْساأ لوَ   : َقال  َرُسوُل اهلل : َقال( صحيح الترمذيالثابت في  َعّباٍس ابِن  حديَّ)

ِفْعل  الَخْيراِت وَتْرَ  الُمُنَكَراِت وُحّب الَمَساِكيِن وَإَذا أ َرْدَت ِبِعَباِدَ  ِفُتَنًة َفاُقِبْضِني َإَلْياَ  َغْياَر   
 .َمُفتووٍن

اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت : نه وقول عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالىع
رعيتي فاقبضني إلي  غير ُمضيٍع وال مقصر ، فما جاوز ذل  الشهر حتى قبض  رضي اهلل 

 . تعالىعنه 
 هل يجوز لنا أن نكره الموت؟ : مسألة 

من أحاب  : )قال عن النبي ( الصحيحين الثابت فب الثابت في عبادة بن الصامت حديَّ)
 (.ب اهلل لقاءه، ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءهلقاء اهلل أح

ليس ذا ، ولكنو المؤمن إذا حضاره  : )إنا لنكره الموت، قال: قالت عائشة أو بعض أزواجه
الموت ُبشِّر برضوان اهلل وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء اهلل وأحب 

اهلل وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه،  اهلل لقاءه، وإن الكافر إذا حضر ُبشِّر بعذاب
 (.فكره لقاء اهلل وكره اهلل لقاءه
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ما أغبط أحدًا بهون موت بعد الذي : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري)
 .  رأيت من شدِة موت النبي 

 
 
 
 

 األشياء التي تنفع الميت بعد موته؟ما هي : مسألة 
]*[ي تنفع الميت بعد موته األشياء الت: 
َواّلِذيَن َجآُءوا ِمن َبْعاِدِهْم َيقوولواوَن َرّبَناا اُغِفاْر َلَناا      ) :قال تعالى: دعاء المسلم له ( 1)

 َوإَلُخَواِنَنا اّلِذيَن َسَبقووَنا ِباإَليَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي قولووِبَنا ِغاّل ّلّلِذيَن مَمنواوُا َرّبَناآ َإّناَ  َرُءوفٌ   
 [10: اآلية -الحشر : سورة( ]ٌمّرِحي

دعوة المرء المسالم ألخياه    :قال النبي ( حديَّ أبي الدرداء الثابت في  صحيح مسلم )
بظهر الغيب مستجابة عند رأسه مل  موكل كلما دعا ألخيه بخير قال المل  الموكل به ممين 

 .  ول  بمثل
 : قضاء الدين ( 2)
 جاءت إلى النباي   من ُجهينة  أن امرأة(  ريالثابت في  صحيح البخا ابن عباس حديَّ)

نعم، ُحجِّي عنهاا،  : )، أفأحجل عنها؟ قالولم تحج حتى ماتتإن أمي نذرت أن تحجو، : فقالت
اقضوا اهلل  الذي له، فاإنو اهلل   : نعم، فقال: قالت(. أرأيِت لو كان على أم  دين أكنِت قاِضَيَتُه

 (.أحقُّ بالوفاء
 :  قضاء النذر عنه( 3)

 الموتشدةو 

 األشياء التي تنفع الميت بعد موته
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 جاءت إلى النباي   من ُجهينة  أن امرأة(  الثابت في  صحيح البخاري ابن عباس حديَّ)
نعم، ُحجِّي عنهاا،  : )، أفأحجل عنها؟ قالولم تحج حتى ماتتإن أمي نذرت أن تحجو، : فقالت

اهلل  اقضوا اهلل  الذي له، فاإنو  : نعم، فقال: قالت(. أرأيِت لو كان على أم  دين أكنِت قاِضَيَتُه
 (.أحقُّ بالوفاء

َوأ ن ّلْيَس َلإَلنَسااِن َإاّل َماا   : )قال تعالى :ما يفعله الولد الصالح من األعمال الصالحة ( 4)
 [39: اآلية -النجم : سورة( ]َسَعَى

 أن ولد الرجل من كسبه السنة الثابتة الصحيحة وقد ثبت في 
إن أطيب ما أكلتم مان   :قال  النبيأن ( صحيح السنن األربعةحديَّ عائشة الثابت في  )

 . كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم 
إذا ماات   :قال النبي أن ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

إال من صدقٍة جارية أو علٍم ينتفع به أو ولاٌد صاالٌح   : اإلنسان انقطع عمله إال من ثالَّ 
 . يدعو له 

 
 
 

 
 التعزية، وما حكمها ؟  مسائلما معنى : مسألة 

العزاء الصبر والتعزية التصبير والحمل على الصبر وذل  بذكر األدعية والنصوص الواردة 
في فضيلة الصبر مما يجعل المصاب يتسلى وينسى المصيبة وهذا هاو مقصاود التعزياة    

 . وليس المقصود أن نأتي إليه لنثير أحزانه كما يفعل بعض الناس 
 :حكم التعزية 

ما يدل على أت للتعزية أجٌر عظيم السنة الثابتة الصحيحة وقد ورد في : زية من السنة التع
 . 
ما من مؤمن * أنه قال  النبي  أن ( الثابت في  صحيح ابن ماجةعمرو بن حزم حديَّ )

 .  يعزي أخاه بمصيبة إال كساه اهلل سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة
  ما هي ألفاظ التعزية ؟: مسألة

 مسائل التعزية
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مثل أن ، التعزية تؤدى بأي لفٍظ يحمل على الصبر ويخفف المصيبة ألن هذا هو مقصودها 
 السنة الثابتة الصحيحة أعظم اهلل أجر  وألهم  صبر  ، وأفضل ألفاظها ما ورد في : يقال 

إن ابنًا لي إليه،   النبي ابنة أرسلت : قال ( الثابت في  الصحيحينسامة بن زيد حديَّ أ)
 إنو هلل ما أخذ وما أعطى، وكال شايء عناده   : )السالم، ويقول ُيقرئ، فأرسل نا قوبض فأت

 (.ولتحتسب فلتصبرمسمًّى،  بأجٍل
تنبيه :  وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما ألنهما بخالف السنة ، وإذا

 . اعتبار لمن خالفها  ثبتت السنة فال
 مكاٍن خاص كالدار أو المقبرة أو المسجدينبغي اجتناب االجتماع للتعزية في ( 1)
 . ينبغي كذل  اجتناب صنع أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء ( 2)

كنا نعد االجتماع إلاى أهال   : قال ( حديَّ جرير ابن عبد اهلل الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 .الميت وصنعه الطعام من النياحة 

 لميت وجيرانه طعام ألهل الميت ؟ هل من السنة أن يصنع أقرباء ا: مسألة 
  :نعم ذل   من السنة 

لما جاء نعاي  : قال ( والترمذيأبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن جعفر الثابت في  صحيحي )
اصنعوا آلل جعفر طعامًا فقد أتاهم أماٌر يشاغلهم ، أو   :   النبي ابنةجعفر حين قتل قال 
 . أتاهم ما يشغلهم 

 
 
 

 على الميت ، وما مدة اإلحداد ؟ د الحداما هو : مسألة 
هو تر  ما تتزين به المرأة من الحلي والكحال والحريار والطياب     : اإلحداد على الميت

 . والخضاب 
يجوز للمرأة أن توِحَد على قريبها الميت ثالثة أيام ما لم يمنعها زوجها ويحرم  :مدة اإلحداد 

تحد عليه أربعة أشهٍر وعشارا ، وإنماا   عليها فوق ذل  ، أما إذا كان الميت الزوج فإنها 
 . وجب على الزوجة ذل  وفاءًا للزوج ومراعاٍة لحقه 

 الحداد على الميت
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كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثاالَّ، إال   :قالت (الثابت في  الصحيحين أم عطية حديَّ)
على زوج أربعة أشهر وعشرا، وال نكتحل، وال نتطيب، وال نلبس ثوبا مصبوغا إال ثاوب  

عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة مان كسات    عصب، وقد رخص لنا
 .أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز

دخلت على أم حبيبة زوج النبي  :قالت (الثابت في  الصحيحينزينب بنت أبي سلمة  حديَّ)
سمعت رسول اهلل : ، فقالت ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر، تحد علاى  : )يقول

ثم دخلت على زينب بنت جحش، حين (. وق ثالَّ، إال على زوج أربعة أشهر وعشراميت ف
ما لي بالطيب من حاجة، غيار أناي سامعت    : توفي أخوها، فدعت بطيب فمست، ثم قالت

ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر، تحد على ميات فاوق   : )على المنبر رسول اهلل 
 (.ثالَّ، إال على زوج أربعة أشهر وعشرا

 
 

 
 

 زيارة القبور؟ما هو حكم : مسألة 
 تسن زيارة القبور للرجال دون النساء 

قبار   زار النبي * قال  (  الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لاي واساتأذنته   

 . ي فزوروا القبور فإنها تذكر الموتفي أن أزور قبرها فأذن ل
كنت قد نهيتكم عان زياارة   : قال  النبي أن  (  الثابت في  صحيح مسلم حديَّ بريدة )

 . القبور فزوروها فإنها تذكركم اآلخرة 
أن     (  الثابت في  صحيحي الترمذي وابان ماجاة   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 . القبور لعن اهلل زوورات  :قال  النبي 
 للمبالغة فما الجواب ؟ ( زوورات القبور) فإن قال قائل أن قوله : مسألة 

 : الجواب من وجهين 

 لقبورزيارة ا
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أن كلمة زوورات تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة كبّناء ونّجار فيكون األمار محاتماًل   ( : األول)
 للمبالغة أو النسبة ، والدليل إذا طرقه اإلحتمال بطل به اإلستدالل 

فاإذا لعنات الزائارات    . ثبت عند الترمذي أيضًا لفظ لعن اهلل زائارات القباور   ( انيالث)
 . فالزّوارات من باب أولى 

  
 

 
 

 مداب زيارة القبور؟ما هي : مسألة 
]*[مداب زيارة القبور  : 
 :إذا وصل إلى المقابر يدعو بالدعاء المأثور ( 1)

يعلمهم إذا خرجوا إلاى   رسول اهلل  كان* قال  (الثابت في  صحيح مسلم بريدة حديَّ )
المقابر فكان قائلهم السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسالمين وإناا إن شااء اهلل    

 .  لالحقون أسأل اهلل لنا ولكم العافية
فقلت  أتيت النبي : قال (  الثابت في  صحيح ابن ماجةابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

ياا رساول اهلل   علي  السالم فإن علي  السالم تحية الميت ،قلت  تقل علي  السالم ، فقال ال
أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثارهم للماوت ذكارا    

 .  وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئ  األكياس
 :تحقيق المقصود منها وهي تذكرة الموت واالعتبار واالستعداد للموت ( 2)
أن يبكي ويذكر ما كانوا عليه ويتفكر في عاقباة   ا مر المسلم بقبور الظالمين فعليهإذ( 3)

 . الظالمين 
ال : )قاال  أن رسول اهلل  :(الثابت في  صحيح البخاري بن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ)

تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم، ال 
 (.صيبكم ما أصابهمي
 : الدعاء لألموات ( 4)

 مداب زيارة القبور
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كلما  كان ليلتهاا   أنها قالت كان رسول اهلل   :(عائشة الثابت في  صحيح مسلم  حديَّ)
يخرج من مخر الليل إلى البقيع فيقول السالم عليكم دار قاوم ماؤمنين    من رسول اهلل 

لهم اغفر ألهل بقيع الغرقد وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون ال
. 
 

 
 ؟عند القبورما هي األمور التي يحرم فعلها : مسألة 

]*[ عند القبوراألمور التي يحرم فعلها : 
 : يحرم الذبح عند القبور ( 1)
 . ال عقر في اإلسالم : قال  أن النبي ( صحيح الترمذيحديَّ أنس الثابت في  )
رب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قاائم فنهاى   أصل العقر ض: معنى العقر : { تنبيه}

عنه ألنهم كانوا إذا مات الميت عقروا عند قبره شاًة أو بعيرًا ويقولون إنه كاان   النبي 
 . يعقر لألضياف فيكافيه بمثل صنيعه بعد وفاته 

 :يحرم تجصيص القبر والبناء عليه ( 2)
نهى رساول  * قال  ( في  صحيح مسلم  الثابتجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

 .  أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه اهلل 
 . تبيضه بالجص وهوالجير المعروف بعد بنيه ( : يجصص)

أن األصل في النهي التحريم ، ثم إن بنيه وتجصيصه يجعله مشرفًا وهذا مخالفاًا  : الشاهد 
 . لهدي النبي 

قال لي علي بن أباي طالاب   : قال ( الثابت في  صحيح مسلم حديَّ أبي الهياج األسدي )
رضي اهلل تعالى عنه أال أبعث  على ما بعثني به رسول اهلل ، أال تدع صاورًة إال طمساتها   

 . وال قبرًا مشرفًا إال سويته 
 : يحرم الجلوس على القبر ( 3)

نهى رساول  * قال  ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .  أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه اهلل 

 ما يحرم عند القبور



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      210 

ألن *  قال قال رسول اهلل   (الثابت في صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنهحديَّ )
 .  يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر

لحديَّ عائشة الثابات فاي    )رمته ميتًا كحرمته حيًا وذل  ألن القبر بيت الميت المسلم وح
 . كسر عظم الميت ككسره حيًا : قال  أن النبي ( صحيح أبي داود

  :يء يحرم أن يكتب على القبر ش( 4)
نهاى  * قاال   ( الثابت في  صحيح ابن ماجاة جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . يكتب على القبر شيئ  أن رسول اهلل 
نبيهت :  يكاون   والعلة في ذل  أن الكتابة على القبر تؤدي إلى تعظيمه و تعظيماه

الشر  ولذا كان النهي حماية لجناب التوحيد وسدًا لكل طريٍق يجر إلاى الشار     سببًا في
 . والعياذ باهلل تعالى 

 :يحرم الصالة إليها ( 5)
ال تصالوا إلاى   : قاال    أن النبي  ( حديَّ كّناز بن الحصين الثابت في  صحيح مسلم )

 . القبور وال تجلسوا عليها 
 واألصل في النهي التحريم 

 :عندها ولو بدون استقبال  يحرم الصالة( 6)
األرض * قال   أن النبي  ( والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي سعيدحديَّ ) 

 .  كلها مسجد إال الحمام والمقبرة
 :يحرم بناء المساجد عليها ( 0)
لعان  : في مرضه الذي مات فيه  قال  أن النبي (  حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . اهلل اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر مما صنعوا 
ال تجعلوا بيوتكم * :  قال   النبيأن  ( هريرية الثابت في  صحيحيأبي داودأبي حديَّ ) 

 .  وصلوا على فإن صالتكم تبلغني حيَّ كنتم قبورا وال تجعلوا قبري عيدا
 : يحرم السفر إليها ( 1)
قاال ال توشادل    أن النباي  ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد األقصى : الرحال إال إلى ثالثة مساجد 
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يعرفها السلف الصالح ومن المعلوم شرعا أن يحرم إيقاد السرج عليها لكونه بدعة ال ( 9)
 . كل بدعٍة ضاللة كما أن فيها إضاعة المال في غير معنى شرعي 

: قاال   أن النبي (والترمذيأبي داوود حديَّ العرباض بن سارية  الثابت في صحيحي )
أوصيكم بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و أن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعاش مانكم   

فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و بعدي 
   .كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة  عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فإن

 [ و إياكم و محدثات األمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة ] قوله  :الشاهد 
: إن اهلل حرم عليكم: )قال النبي  :قال ( الثابت في  الصحيحين  عبةالمغيرة بن ش حديَّ)

قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضااعة  : وكره لكم. عقوق األمهات ووأد البنات، ومنع وهات
 (.المال

 [ وإضاعة المال] قوله  :الشاهد 
 .يحرم كسر عظام الميت ألن حرمته ميتًا كحرمته حيا ( 10)
كسر عظم الميت ككساره  : قال  أن النبي ( ت في  صحيح أبي داودلحديَّ عائشة الثاب)

 . حيًا 
 
 
 

 على ضمة القبر ؟ السنة الصحيحة اذكر الدليل من : مسألة 
هذا الذي  :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح النسائيابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

من المالئكة ، لقد ُضم ضمًة تحر  له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا 
 . ثم فرج عنه 

إّن للقبر ضغطًة لو كان أحٌد :  قال أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح الجامع )
 .ناجيًا منها نجا سعُد ابن معاذ 

 
 
 

 ضمة القبر 

 سؤال القبر 
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 ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في سؤال القبر ؟ : مسألة 
كل إنساٍن ُيسأل في قبره بعد موته قوبر أم لم  أن عقيدة أهل السنة والجماعة في سؤال القبر

يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو أغرق فاي البحار   
لسئل عن أعماله وجوزي بالخير خيرًا وبالشر شرًا وأن النعيم والعذاب على النفس والبدن 

 معًا 
 :قال اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى  ]*[
 انتهى . قبر حٌق ال ينكره إال ضاٌل مضل عذاب ال 

 : وهاكم األدلة على ذل  

إن العبد إذا وضع فاي  *  قال  نبي أن ال ( الثابت في  الصحيحين أنس بن مال حديَّ )
ملكان فيقعدانه فيقوالن له ما كنت  أتاهقبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال 

ن فيقول أشهد أنه عبد اهلل ورسوله قال فيقال له انظر إلى فأما المؤم ؟ تقول في هذا الرجل
، وأما المناافق والكاافر   مقعد  من النار قد أبدل  اهلل به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا 

فيقول ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقاال ال   ؟ ما كنت تقول في هذا الرجلفيقال له 
 . ضربًة فيصيح صيحًة يسمعها غير الثقلين دريت وال تليت ويضرب بمطارق من حديد 

: *  قاال   نباي  أن ال ( الثابت في  الصحيحينبن عازب  البراء رضي اهلل عنه  حديَّ)
: فاذل  قولاه  . يشهد أن ال إله إال اهلل، وأن محمدا رساول اهلل : المسلم إذا سئل في القبر)
 (.{ي اآلخرةيثبت اهلل الذين ممنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف}
َإّن  * قاال   نبي أن ال( حديَّ عثمان بن عفان الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)

ُه َفَماا  اُلَقْبَر أ ّوُل َمُنِزٍل ِمْن َمَناِزِل ااَلِخَرِة فَإْن َنَجا ِمُنُه َفَما َبْعَدُه أ ْيَسُر ِمُنُه، َوَإْن َلْم َيُنُج ِمُنا 
 .  َبْعَدُه أ َشّد ِمُنُه

قاال   : قال  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة أبي هريرة  رضي اهلل عنه  َّحدي)
ُيَقااُل إلَحاِدِهما   . أَتاُه َمَلكاِن أ ْسَوَداِن أ ْزَرَقاِن( أْو قال  أ َحُدكوْم)إَذا قوِبَر اُلَمّيتو »: رُسوُل اهلل 

ُهَو َعْباُد  : وُل في هَذا الّرُجِل؟ َفَيقووُل َما كاَن َيقووُلَما كوُنَت َتقو: َفَيقوواَلِن. اُلُمُنَكُر َوااَلَخُر الّنكيُر
َقْد كوّنا َنْعَلُم أ ّناَ   : َفَيقوواَلِن. أ ُشَهُد أ ْن اَل َإَلَه َإاّل اهلل َوأ ّن ُمَحّمدًا َعْبُدُه َوَرُسولوُه. اهلل َوَرُسولوُه
. َنْم: ثوّم ُيَقاُل َلُه. ثوّم ُيَنّوُر َلُه ِفيِه. في َسْبِعيَن ثّم ُيُفَسُح َلُه في َقْبِرِه سْبُعوَن ذَراعًا. َتقووُل هَذا
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َنْم َكَنْوَمِة اُلَعُروس اّلِذي اَل ُيوِقظوُه إال أ َحّب أ ْهِلاِه  : َفَيقووُل أ ْرِجُع َإَلى أ ْهِلي فُأُخِبُرُهْم؟ َفَيقوواَلِن
 .«إَلْيِه، َحّتى َيْبَعَثُه اهلل ِمْن َمْضَجِعِه ذَلَ 

 
 
 

 ما حكم سب األموات ؟ : سألة م
أن سب األموات مجراها مجرى الغيبة فمن لم يجز غيبته لم  :في هذه المسالة  الصحيح

 يجز سبه ميتًا وعليه يحمل الحديَّ االتي 
ال تسبوا األموات فإنهم قد : قال  نبي أن ال( ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري)

 . أفضوا إلى ما قد موا
 . قد وصلوا إلى ما قدموا من خيٍر وشر  ( :وا إلى ما قدموا قد أفض)
مروا بجنازة فأثنوا عليها  :قال( الثابت في  الصحيحين أنس بن مال  رضي اهلل عنه حديَّ)

فقال عمر ( وجبت: )ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال(. وجبت: )خيرا، فقال النبي 
هذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له الجنة، وهذا : )لما وجبت؟ قا: بن الخطاب رضي اهلل عنه

 (.أثنيتم عليه شرا، فوجبت له النار، أنتم شهداء اهلل في األرض
 . أن الناس أثنوا شرًا فأقرهم النبي  :الشاهد 

لوِعَن اّلِذيَن َكَفُروُا ِمن َبِنَي َإْسَراَئيل  َعَلاَى َلَسااِن   : )قال تعالىكما يجوز سب الكفار ولعنهم 
 [01: اآلية -المائدة : سورة( ]َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذَلَ  ِبَما َعَصْوا ّوَكانووُا َيْعَتُدوَن

 [1: اآلية -المسد : سورة( ]َتّبُت َيَدم أ ِبي َلَهٍب َوَتّب: )قال تعالى و
 هل يجوز الثناء على الميت بخير ؟ : مسألة 

 : نعم يجوز الثناء على الميت بخير
أيما مسلم، شهد له أربعة بخيار،  : )قال  النبي  أن( يَّ عمر الثابت في  الصحيحينحد)

ثم لم نساأله  (. واثنان: )واثنان، قال: فقلنا(. وثالثة: )وثالثة، قال: فقلنا(. أدخله اهلل الجنة
 .عن الواحد

 

 النهي عن سب األموات
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 ؟طلب الموت في أحد الحرمينهل يستحب : مسألة 
 . رمينطلب الموت في أحد الحيستحب نعم 
اللهام ارزقناي   : أن عمر رضي اهلل تعالى عنه قاال  ( حديَّ الثابت في  صحيح البخاري)

يأتيني اهلل باه  : فقلت أنى هذا ؟ فقال .  شهادًة في سبيل  واجعل موتي في بلد رسول   
 . إن شاء اهلل 

 أن هذا قول عمر رضي اهلل تعالى عنه ، وقول عمر رضي اهلل تعالى عناه سانة   :الشاهد 
 .متبعة ألنه من الخلفاء الراشدين 

    :قاال   أن النبي (  والترمذيأبي داوود حديَّ العرباض بن سارية  الثابت في  صحيح )
ن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعاش مانكم   إأوصيكم بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و 

شدين تمسكوا بها و بعدي فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الرا
عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعاة ضااللة   

 .   
فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضاوا  ] قوله : الشاهد 

 [ عليها بالنواجذ
 
 
 

 ما حكم موت الفجأة ؟: مسألة 
 : أن المسألة على التفصيل اآلتي  وتجتمع فيهة السنة الصحيحالذي دلت عليه 

 : الفجأة أخذة أسف للعاصي وعليه يحمل الحديَّ اآلتي  موت( 1)
موت     :قال  أن النبي ( حديَّ عبيد اهلل بن خالد السلمي الثابت في  صحيح أبي داود)

 .  الفجأة أخذةو أسف

 استحباب طلب الموت في أحد الحرمين

 موت الفجأة 
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َفَلّماآ مَسافووَنا انَتَقْمَناا ِماُنُهْم     : )تعالىغضب مستفادًا من قوله  أخذةوأي ( : أخذةو أسف)
 [55: اآلية -الزخرف : سورة( ]َفأ ُغَرُقَناُهْم أ ْجَمِعيَن

غضب من اهلل تعالى على عبده ألنه أخذه فجأة فاال يتركاه   موت الفجأة أخذةو والمعنى أن 
 . ليستعد لمعاده بالتوبة ولم يمرضه ليكون كفارة لذنوبه 

لحديَّ ) :وعليه يحمل الحديَّ اآلتي  غضبموت الفجأة أخذةو د غير العاصي فال يع أما( 2)
يا رسول اهلل إن أمي افتلتت * فقال  أن رجال أتى النبي  ( الثابت في  الصحيحين عائشة

 .  أجر إن تصدقت عنها قال نعم فهل لها نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت 

 

 
 

 
 

 أجر من مات له ولد؟ اذكر الدليل على : مسألة 
من مات   :قال  أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ل)

 . له ثالثًا من الولد لم يبلغوا الِحُنََّ كان له حجابًا من النار 
 . أي اإلثم والمعنى أنهم لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم اإلثم ( الِحُنََّ)
غلبنا علي  : قالت النساء للنبي  : قال( ينالثابت في  الصحيح أبي سعيد الخدريحديَّ )

الرجال، فاجعل لنا يوما من نفس ، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما 
: فقالت امرأة(. ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها، إال كان لها حجابا من النار: )قال لهن

 (.واثنين: )واثنين؟ فقال
 
 

 
 ؟  أمة محمد  أعمارما هي : مسألة 

أ ْعَمااُر  » :قاال   النبي  أن( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 .« ُأّمِتي َما َبْيَن الّسّتيَن إلى الَسْبِعيَن َوأ َقّلُهْم َمْن َيُجوُز َذَلَ 

 أجر من مات له ولد

 أعمار أمة محمد 
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 حكم الغسل من تغسيل الميت ؟ما : مسألة 
 بة الغسل من تغسيل الميت من األغسال المستح

 النباي   أن( والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

  من غّسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ  :قال . 
 
 

 
 
 

 فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ؟ ما هو : مسألة 
ما مان مسالم    : قال النبي  أن( صحيح الترمذيحديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  )

 . يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إال وقاه اهلل فتنة القبر 
 
 

 
 المؤمن يموت بعرق الجبين ؟ اذكر الدليل على أن : مسألة 

المؤمن  :قال  النبي  أن( صحيح الترمذيالثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . يموت بعرق الجبين 

 
 

 

 ؟ استعمال العبد الصالح واستدراج العاصيلى اذكر الدليل ع: مسألة 
 :قال  النبي  أن( صحيح الترمذيحديَّ أنس الثابت في  ) 

 حكم الغسل من تغسيل الميت 

 فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة

 ق الجبينالمؤمن يموت بعر

 استعمال العبد الصالح واستدراج العاصي 
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ُيَوّفقواُه َلَعَماٍل   : َكْيَف َيْسَتْعِملوُه يا رسول  اهلل؟ قال: اْسَتْعَمَلُه،  ِقيل  إذا أحب عبدًااهلل ِبَعْبٍد  إن
 .«َصاَلٍح َقْبل  الَمْوِت

إذا رأيت اهلل تعاالى   :قال  النبي  أن( الثابت في  صحيح الجامع حديَّ عقبة ابن عامر)
 . يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيٌم على معاصيه فإنما ذل  منه استدراج 

 

 
 

 أوالد المسلمين في الجنة؟اذكر الدليل على أن : مسألة 
ماا مان    :ال قا  النبي  أن( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

مولوٍد إال يولد على الفطرِة فأبواه يهودوانه أو ينصرانه أو يمجسانه كماا تناتج البهيماةُ     
ِفُطَرَة الّلاِه اّلِتاي َفَطاَر     ): بهيمًة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ، يقول أبو هريرة 

 [30: اآلية -الروم : سورة( ]الّناَس َعَلْيَها اَل َتْبِديل  َلَخُلِق الّلِه َذَلَ  الّديُن اُلَقّيُم

 
 
 

 ما هي الزكاة لغًة وشرعا؟: مسألة 
 النماء يقال زكا الزرع إذا نما وزاد  :الزكاة لغًة 

 (ُيصرف في طائفٍة مخصوصة )  نصيٌب مقدر شرعا في ماٍل معين :الزكاة شرعا 
 ما حكم الزكاة ؟ : مسألة 

 الزكاة فرٌض بالكتاب والسنة واإلجماع 
َوَمآ ُأِمُرَوُا َإاّل َلَيْعُبُدوُا الّلَه ُمُخِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء َوُيِقيُموُا الّصااَلَة  : )قال تعالى قال تعالى

  [5 / البينة( ]َوُيْؤتووُا الّزَكاَة َوَذَلَ  ِديُن الَقّيَمِة
  [43/البقرة ( ]ِكِعيَنَوأ ِقيُموُا الّصاَلَة َومتووُا الّزَكاَة َواْرَكُعوُا َمَع الّرا):وقال تعالى 

فقال   أن أعرابيا أتى النبي (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
تعبُد اهلل وال تشر  به شيًا ، وتقيُم الصاالة  : ُدلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ، قال 

 أوالد المسلمين في الجنة

 كتاب الزكاة
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ال أزياُد علاى    المكتوبة وتؤدي الزكاَة المفروضة وتصوم رمضان ، قال والذي نفسي بيده
 ( من سره أن ينظر إلى رجٍل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا :   هذا ، فلما ولى قال  النبي

بن جبل  حاين   لمعاٍذ رسول اهلل  قال ، قال( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 
 إله إال إن  ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال :بعثه إلى اليمن 

اهلل و أن محمدا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قاد فارض علايهم    
خمُس صلواٍت في كل يوٍم و ليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فاأخبرهم أن اهلل قاد فارض    

تؤخذ من أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإيا  و كرائم  عليهم صدقًة
   . هم و اتِق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين اهلل حجاب أموال

 .فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة تؤخذ من أغنيائهم فترُد على فقرائهم : الشاهد 
ُأمارتو أن  :قال  النبي  أن(  الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ويقيموا الصالة المكتوباة  أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال 
ويؤتوا الزكاة المفروضة ، فإذا فعلوا ذل  عصموا دمائهم وأموالهم إال بحقهاا وحساابهم   

 (  على اهلل 
بناي   :قاال   النباي   أن(  الثابت في  الصاحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

وإقام الصاالة وإيتااء    رسول اهلل ، وأن محمدا اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل
 . وصوم رمضان  حج الالزكاة و

مان   قال ، جاء رجٌل إلى رسول اهلل ( حديَّ طلحة بن عبيد اهلل الثابت في  الصحيحين 
عان   ما يقول حتى دنا فإذا هاو يساألُ   ُيُفَقه وال صوتِه وُيَد ُيْعَرفو  الرأس ثائُر أهل نجد
 ها ؟ غيُر هل عليو :  فقال ،  صلوات في اليوم والليلة خمُس ول اهلل فقال رس ؟  اإلسالم

فقال ال إال  ؟غيره فقال هل عليو . وصيام  رمضان قال رسول اهلل   .عقال ال إال أن تطوو
 . عقال ال إال أن تطوو ؟ هاغيُر الزكاة فقال هل عليو اهلل  وذكر له رسوُل :قال . أن تطوع

أفلاح   قال رسول اهلل   ، على هذا وال أنقص واهلل ال أزيُد :لرجل وهو يقولفأدبر ا : قال
 .  إن صدق

 
 

 منزلة الزكاة في اإلسالم 
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 ما هي منزلة الزكاة في اإلسالم ؟ : مسألة 

، وقد قورنت بالصالة في إثنين وثمانين موضعًا في كتااب   للزكاة منزلة عظيمة في اإلسالم
 اهلل تعالى ، وهي أحُد أركان اإلسالم الخمس ، 

بناي   :قاال   النباي   أن(  الثابت في  الصاحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهما ديَّ ح) 
وإقام الصاالة وإيتااء    رسول اهلل ،اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 

 . وصوم رمضان  حج الالزكاة و
 

 
 اوذكر األدلة على الترغيب في الزكاة ؟ : مسألة 

]*[ الدالة على الترغيب في أداء الزكاة ، وهاكُم قليُل مان   باألدلةالكتاب والسنة طافحان
 . كثير وغيٌض من فيض مما ورد في ذل  

 : تطهير اإلنسان من رذيلة البخل والطمع (1)
ّلُهْم  خوُذ ِمْن أ ْمَواَلِهْم َصَدَقًة توَطّهُرُهْم َوتوَزّكيِهْم ِبَها َوَصلَّ َعَلْيِهْم َإّن َصَلَواَتَ  َسَكٌن: )قال تعالى

 [103/التوبة ( ]َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم
 :من أخص صفات المحسنين { سواَء كانت فرضًا أم تطوعًا }جعل اهلل تعالى الصدقة (2)

َكانووُا َقِلياًل ّمن الّلْيِل َما (16)مِخِذيَن َمآ مَتاُهْم َرّبُهْم َإّنُهْم َكانووُا َقْبل  َذَلَ  ُمْحِسِنيَن : )قال تعالى
 (11)َوِباألْسَحاِر ُهْم َيْسَتُغِفُروَن (10)َجُعوَنَيْه

 الذاريات (19)َوِفَي أ ْمَواَلِهْم َحّق ّللّسآَئِل َواُلَمْحُروِم
جعل اهلل تعالى إخراج الزكاة من الصفات الواجب توافرها في المؤمنين لكي يشاملهم  ( 3)

 :اهلل تعالى برحمته 
ِمَناِت َبْعُضُهْم أ ْوَلَيآُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباُلَمْعُروِف َوَيُنَهْوَن َعاِن  َواُلُمْؤِمنووَن َواُلُمْؤ: )قال تعالى 

ّن اُلُمُنَكِر َوُيِقيُموَن الّصاَلَة َوُيْؤتووَن الّزَكاَة َوُيِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلا َئَ  َسَيْرَحُمُهُم الّلاُه إَ 
 [01 /التوبة( ]الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم

  :اهلل تعالى إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في األرض  جعل(4)

 الترغيب في أداء الزكاة  
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اّلِذيَن َإْن ّمّكّناُهْم ِفي األْرِض أ َقاُموُا الّصاَلَة َومَتُوُا الّزَكااَة َوأ َماُروُا ِبااُلَمْعُروِف   : )قال تعالى
  [41 /الحج ( ]َوَنَهْوُا َعِن اُلُمُنَكِر َوَلّلِه َعاِقَبةو االوُموِر

 :ة الصدقة مخلوفةنفق( 5)
ما من يوم  :قال  النبي  أن (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

: اللهم أعط منفقا خلفا ويقاول اآلخار  : يصبح العباد فيه، إال ملكان ينزالن، فيقول أحدهما
 (اللهم أعط ممسكا تلفا

  :قال اإلمام ابن حجر في الفتح  ]*[
َفأ ّما َمْن أ ْعَطَى َواّتَقَى ): ، مستفاداًََ من قوله تعالى  ر لليسرىأن الخلف هو التيسي  * 

 [ 0:5/  الليل ( ] َفَسنوَيّسُرُه َلُلُيْسَرَى *   َوَصّدَق ِباُلُحْسَنَى
وأن والتيسير لليسرى هو التوفيق ألعمال البر الذي يترتب عليه الثواب في اآلخرة ، 

 *  َوأ ّما َمن َبِخل  َواْسَتُغَنَى) : ستفاداًََ من قوله تعالىم معنى التلف هو التيسير للعسرى

 [ 10:1/  الليل ( ] َفَسنوَيّسُرُه َلُلُعْسَرَى * َوَكّذَب ِباُلُحْسَنَى 
ما نقصت  :قال  النبي  أن (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( عزا ، وتواضع أحٌد هلل إال رفعه اهلل  صدقٌة من مال ، وما زاد اهلل عبدًا بعفٍو إال
أنفق  :قال  النبي  أن (الثابت في  صحيح الجامع   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( يا بالل وال تخشى من ذي العرش إقالاًل 
 :الصدقة هي الباقية ( 6)
هو يقرأ و   النبي أنه إنتهى إلى ( حديَّ عبد اهلل بن الشخير الثابت في  صحيح مسلم )
تصدقت فأمضيت  إال ما  وهل ل  من مال  ، يقول بن مدم مالي مالي : قال (ألهاكم التكاثر)
 .أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت  أو
 :على الصدقة فأخبر أن على كل مسلٍم صدقة على سبيل اإلستحباب  حث النبي ( 7)
 على كِل: )قال   بي النأن ( ح يث أبي موسى األشعري الثابت  الثابت في  الصحيحين )

: قالوا قيعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدو: يا نبي اهلل، فمن لم يجد؟ قال: فقالواة صدق مسلٍم
بالمعروف،  فليعمْل: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا: فإن لم يجد؟ قال

 . وليمس  عن الشر، فإنها له صدقة
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سالمى ُ كُل :قال  النبي  أن (ابت في  الصحيحينالث  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ 
 بين االثنين صدقة، ويعين الرجُل دُليِعتطلع فيه الشمس،   من الناس عليه صدقة، كل يوٍم

 خطوٍة على دابته فيحمل عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكُل
  (صدقة األذى عن الطريق يخطوها إلى الصالة صدقة، ويميطو

 : ومعنى الحديَّ 
( 360)أن على كِل إنسان أن يتصدق كل يوٍم على سبيل اإلستحباب بعدد مفاصله وهي 

 . مفصل شكرًا هلل تعالى أن جعل له مفاصل تمكن العظام من الثني 
 :لصاحب الصدقة  النبي دعاء ( 1)
إذا أتاه قوٌم  نبي ال كان: قال ( حديَّ عبد اهلل بن أبي األوفى الثابت في  الصحيحين ) 

اللهم صلِّ على مل أبي : اللهم صلِّ على مل فالن فأتاه أبي بصدقته فقال : بصدقتهم قال 
 ( أوفى 

  : الصدقة وإن كانت قليلة يترتب عليها األجُر الوفير( 9)
من ) :قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ 
اهلل إال الطيب، فإن اهلل يتقبولها بيمينه، ثم يقبل طيب، وال  من كسٍب ٍةتمر دِلق بعتصدو

 ( الجبل مثل  تصيُريربِّيها لصاحبها كما يربِّي أحدكم َفلوووُه، حتى
 . المهر الذي تفطم وشبه به ألنه يزيد زيادة بينة : فلوه 
منكم من  ليس:قال  ي النب أن( حديَّ عدي بن حاتم الثابت  الثابت في  الصحيحين ) 
منه فال يرى إال ما قدوم ، وينظر  أيمنًّ مان، فينظُره ليس بينه وبينه ترُجإال سيكلمه رُب أحٍد

أشأم منه فال يرى إال ما قدوم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار 
 (ولو بِشقِّ تمرة

 
 

 
 

 لترهيب من منع الزكاة ؟ أذكر األدلة الدالة على ا: مسألة 

 الترهيب من منع الزكاة  
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]*[من منع الزكاة ، وهاكُم قليُل من  الترهيب الكتاب والسنة طافحان باألدلة الدالة على
 . كثير مما ورد في ذل  

َواّلِذيَن َيُكِنُزوَن الّذَهَب َواُلِفّضَة َواَل ُينِفقووَنَها ِفي َسِبيِل الّلِه َفَبّشْرُهْم ِبَعَذاٍب : )قال تعالى
َيْوَم ُيْحَمَى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهّنَم َفتوُكَوَى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوظوُهوُرُهْم َها َذا َما  (34)أ َليٍم

 التوبة ( /35)( َكَنْزتوْم ألُنفوِسكوْم َفذووقووُا َما كونتوْم َتُكِنُزوَن
من متاه اهلل  :ال ق النبي  أن (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ 
قه يوم القيامة، يأخذ طوِّأقرع، له زبيبتان، ُي ل له ماله شجاعًاثَّزكاته ُم فلم يؤدِّ مااًل

َواَل َيْحَسَبّن } قوله تعالى ثم تال (.  أنا كنُز أنا مالُ : يقول ثم -يعني بشدقيه  -بلهزمتيه 
ُهَو َخْيرًا ّلُهْم َبْل ُهَو َشّر ّلُهْم َسُيَطّوقووَن َما َبِخلووُا ِبِه اّلِذيَن َيْبَخلووَن ِبَمآ مَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه 

 [ 110/مل عمران ] { َيْوَم اُلِقَياَمِة َولّلِه ِميَراَّو الّسَماَواِت َواألْرِض َوالّلُه ِبَما َتْعَملووَن َخِبيٌر
 أي صّور له ، أي صار هذا المال على صورة شجاٍع أقرع ( ُمثل له )
 . المقصود بالشجاع الحية الذكر ، األقرع الذي تفروع شعره لكثره ُسمه ( أقرع  شجاع)
 الثعبان طوقًا له   يصير ذل( يطوِّقه )
فيه الحسرة و الندم حيَّ ال ينفع الحسرات وال تجدي اآلهات ، ( يقول أنا مال  أنا كنز  ) 

 .ع به هو الذي ُيعذَّب به وفيه نوع من التهكم حيَّ أن ماله الذي منع حق اهلل فيه لينتف
ما من :قال  النبي  أن (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

من  حت له صفائُحفًّوال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة ُص صاحب ذهٍب
في  ، له  أعيدُت ُترَدكلما َب رُهعليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظُه فأحمَي ناٍر
إما إلى الجنة وإما  ُهرى سبيلوفُي العباد سنة حتى يقضى بين كان مقداره خمسين ألف  يومٍٍَ

 ( إلى النار
لموا توفي رسول اهلل  : قال  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 الناس، وقد قال رسول  كيف تقاتل: أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب، قال عمر  كانو

عصم مني ماله  قالها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل، فمن : )اهلل 
واهلل ألقاتلنو من فروق بين الصالة والزكاة، فإن : فقال(. ونفسه إال بحقه وحسابه على اهلل
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لقاتلتهم على  اهلل الزكاة حقُّ المال، واهلل لو منعوني عقااًل كانوا يؤدلونه إلى رسول 
 (.اهلل صدر أبي بكر فعرفت أنه الحققد شرح فواهلل ما هو إال أن : قال عمر. امنعه

 صغير الماعز ( عناقًا )
والذي نفسي بيده أو و  :قال  النبي  أن (حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح البخاري )

ٌر أو غنم ال يؤدي حقها إال ما من رجٍل تكون له إبٌل أو بق: الذي ال إله غيره أو كما قال 
أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمته تطئوه بأخفافها وتنطحه بقرونها ، كلما جازت 

 ( أخراها ُردوت عليه أوالها حتى ُيقضى بين الناس 
 
 
 
 
 
 
 ما هو حكم مانع الزكاة ؟ : مسألة  

 : مسألة على التفصيل اآلتي وتجتمع فيه األدلة أن الالسنة الصحيحة القول الذي دلت عليه 
فإن كان يعيش بين المسلمين فقد كفر ، ألنه مكذب بالكتاب : منعها عن جحود لها  إن( 1)

 فإنه ُيعذر بجهله  موالسنة وإجماع المسلمين إال إذا كان حديَّ عهد باإلسال
 ،  أنه فاسق وليس بكافر فالصحيحوبخل بها : أقرو بوجوبها وتهاون في إخراجها  من( 2)

 :قال  النبي  أن (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 حت له صفائُحفًّوال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة ُص ما من صاحب ذهٍب

 لاه   أعيدُت ُترَدكلما َب رُهعليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظُه فأحمَي من ناٍر
إما إلى الجناة   ُهرى سبيلوفُي العباد سنة حتى يقضى بين كان مقداره خمسين ألف  في يومٍٍَ ،

 (  وإما إلى النار
 (  إما إلى الجنة وإما إلى النار ُهرى سبيلوفُي) قوله  :الشاهد 

 ( هذا دليل صحيح صريح على أنه ليس بكافر ، إذ لو كان كافر لم يكن له سبيٌل إلى الجنة 

 حكم مانع الزكاة   
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فصالت  }( وويٌل للمشركين الذين ال يؤتون الزكاة : ) يب على قوله تعالى كيف نج: مسألة 
 /6،0 } 

( قد أفح من زكاها : ) نظير قوله تعالى ( زكاة النفس ) هنا  ةأكثر أهل العلم على أن الزكا
 { 9/الشمس }

 من منع الزكاة فماذا نصنع معه ؟ : مسألة 
 ذيرَا خذ منه قهرًا ونصف ماله تعأتومن منع الزكاة: 
 : قاال   النباي   أن( والنساائي  أبي داوود حديَّ معاوية بن حيدة الثابت في  صحيحي )
 ؤممن أعطاها  ، حسابها على فرق إبٍلال تو ، لبون في كل أربعين ابنةو ، في كل إبل سائمة)

 عاز وجال ،   ناربِّّ ماِتَزمن َع عزمٌة ماله ،ومن أبى فإنا مخذوها وشطر، فله أجرها اتجر
 ( منها شيء آلل محمٍد ليس 

 أي حقًا من الحقوق الواجبة  (عزمة)
وكانت لهم قوة ومنعة فاإنهم يقااتلون    وجوبها لو أمتنع قوٌم عن أدائها مع اعتقادهم ،

  .عليها حتى يعطوها 
ُأمارتو أن  :قال  النبي  أن(  الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

ا أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ويقيموا الصالة المكتوباة  أقاتل الناس حتى يشهدو
ويؤتوا الزكاة المفروضة ، فإذا فعلوا ذل  عصموا دمائهم وأموالهم إال بحقهاا وحساابهم   

 (  على اهلل 
لموا توفي رساول اهلل   : قال  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول : ، وكفر من كفر من العرب، قال عمر أبو بكر  كانو

عصام مناي مالاه     قالها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل، فمن : )اهلل 
فاإن  واهلل ألقاتلنو من فروق بين الصالة والزكاة، : فقال(. ونفسه إال بحقه وحسابه على اهلل

لقااتلتهم علاى     لو منعوني عقااًل كانوا يؤدلونه إلى رساول اهلل  الزكاة حقُّ المال، واهلل
 ( أنه الحق أبي بكر فعرفتو اهلل صدُرقد شرح فواهلل ما هو إال أن : قال عمر. امنعه

 
 على من تجب الزكاة     
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 على من تجب الزكاة ؟ : مسألة 

، وأن يحول الحول على النصااب ، إال فاي زكااة     تجب على كل مسلم ُحر مال  النصاب
( َومتووُا َحّقُه َيْوَم َحَصاِدِه: )والثمار فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده ، لقوله تعالى الزروع 

  [141 /األنعام ]
 هل تجب الزكاة على العبد ؟ : مسألة 

  .ال تجب الزكاة على العبد  
لايس علاى   :قال  النبي  أن( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( في عبده وال فرسه  المسلم صدقٌة
 هل تجب الزكاة على الكافر ؟ : مسألة 

َوَما َماَنَعُهْم أ ن توُقَبال    ):سواء كان أصليا أم مرتدًا ، لقوله تعالى  ال تجب الزكاة على الكافر
  [54 / التوبة ( ]ِمُنُهْم َنَفَقاتوُهْم َإاّل أ ّنُهْم َكَفُروُا ِبالّلِه َوِبَرُسوَلِه

 ى أن الزكاة ال تجب على الكافر أنه ال يحاسب عليها يوم القيامة؟ هل معن: مسألة 
كما بينا منفًا إال إنه سيحاسب عليها ويعذب عليها  الرغم أن الزكاة ال تجب على الكافر على
.  

ا َم (41)َعِن اُلُمْجِرِميَن  (40) ِفي َجّناٍت َيَتَسآَءلووَن( 39)نَإاّل أ ْصَحاَب اُلَيِمي): لقوله تعالى 
َوكوّناا   (44)َوَلْم َنُ  نوُطِعاُم اُلِمْساِكينَ  ( 43)َقالووُا َلْم َنُ  ِمَن اُلُمَصّليَن( 42)َسَلَككوْم ِفي َسَقَر

 المدثر( 45 )َنخووُض َمَع الوَخآَئِضيَن
لو أنهم لم يعاقبو على تر  الصالة وإطعام المسكين ما ذكروا أن ذل  ساببًا فاي   : الشاهد 

 دخولهم النار ،
 هل تجب الزكاة على من كان دون النصاب ؟:  مسألة

 .المال إذا كان دون النصاب  يال تجب الزكاة ف
 أوسٍق ليس فيما دون خمسِة) :قال  النبي  أن( حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )

وليس فيما دون خمس  ، صدقة من الورِق أواٍق وليس فيما دون خمِس، من التمر صدقة 
  (دقة من اإلبل ص ذوٍد
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 هل يشترط مرور الحول فى االموال الزكوية ؟  : مسألة 
إال في زكاة الزروع والثمار فإنه ال يشاترط أن   يشترط مرور الحول فى االموال الزكوية

  [141 /األنعام ( ]َومتووُا َحّقُه َيْوَم َحَصاِدِه: )لقوله تعالى يحول عليه ، 
علي  شيء يعناي  وليس   :قال  النبي  أن( أبي داوود حديَّ علي  الثابت في  صحيح )

وحال عليها الحاول   كان ل  عشرون دينارًا فإن ،في الذهب حتى يكون ل  عشرون دينارًا
 (  عليه الحول زكاة حتى يحول  وليس في ماٍل ،فما زاد فبحساب ذل   ،نصف دينارف

 هل يستثنى من مرور الحول أشياء أخرى غير الزروع والثمار ؟ : مسألة 
[]* الذي يستثنى من مرور الحول اآلتي: 
  [141 / األنعام( ]َومتووُا َحّقُه َيْوَم َحَصاِدِه) :لقوله تعالىزكاة الزروع والثمار ( 1)
شاة فيها زكاة ن ولدت في نصف الحول كل واحدة (40)فلو كان لرجل  :نتاج السائمة  (2)

 ن ، وإن لم يحل عليها الحول مثاًل يكون الواجب فيها شاتا( 121)ثالَّ أو أربع صارت 
ال يشترط فيها تمام الحول ، فلو أشترى شخصًا أرضًا بمائة ألف وقبال   :ربح التجارة  (3)

 . تمام السنة صارت تساوي مائتي ألف ، يزكي عن مائتي ألف 
 النباي   أن (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )  :الركاز ( 4)

 ( لركاز الخمس وفي ا) :قال 
 :المعدن  مثل الركاز (5)
 .العسل ألنه أشبه بالثمار ( 6)

 ما الدليل على أن نتاج السائمة يؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصابها ؟ : مسألة
كان يبعَّ الُسعاة ألخذ زكاة الساائمة وفيهاا الصاغار والكبيار وال      النبي أن  :الدليل 

 .ثم يخرجون زكاتها  انها على عدد رؤوسهيستفصل أهلها متى ولدت هذه ، بل يحسبو
 ربح التجارة ال يشترط أن يحول عليها الحول ؟  نما الدليل على أ: مسالة 

 ( ألن المسلمين يؤدون الزكاة دون أن يحذفوا الربح وألن الربح فرع ، والفرع يتبع األصل 
 كيف نحسب الحول ؟ : مسألة 
 . مل  النصاب  عام هجري ويعتبر ابتداؤه من يوم  :الحول 
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 هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ؟ : مسألة  

أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ، ألن الزكاة حق المال ، فهو حكم ترتب  الصحيح
على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب ، فالمدار على المال وليس على المتمول ، بدليل 

 ( 103/التوبة ()ِهْم َصَدَقًة توَطّهُرُهْم َوتوَزّكيِهْم ِبَهاخوُذ ِمْن أ ْمَواَل):قوله تعالى 
 
 
 

 من مات  وعليه زكاة فهل تجب في ماله ؟ : مسألة 
، وتوقدم على الغرماء والوصية  الصحيح تجب في ماله علىمن مات وعليه زكاة فإنها 

( ٍة ُيوَصَى ِبَهآ أ ْو َدْيٍنَبْعِد َوِصّيمن : )قال تعالى: والورثة ، لقول اهلل تعالى في المواريَّ
 ( النساء/12

 .والزكاة دين قائم هلل تعالى 
أمي  فقال إنو  اهلل إلى رسولجاء أن رجاًل ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 

 : قال ؟هأكنت قاضيو ديٌن َ فقال لو كان على أمو ؟ ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها
 (  فاهلل أحقو بالقضاء فأقضوا اهلل:قال  ، نعم
 
 
 

 هل يشترط النية في الزكاة ؟ : مسألة 
قال الزكاة عبادة يشترط لصحتها إخالص النية هلل عز وجل وسالمة القصد من كل شائبة ،

ْؤتووُا الّزَكاَة َوَمآ ُأِمُرَوُا َإاّل َلَيْعُبُدوُا الّلَه ُمُخِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء َوُيِقيُموُا الّصاَلَة َوُي: )تعالى
  [5 / البينة( ]َوَذَلَ  ِديُن الَقّيَمِة

 الزكاة في مال الصبي والمجنون     

      كاة من مات وعليه ز

      شرط النية في الزكاة   
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بالنيات، وإنما لكل  إنما األعماُل) :قال  النبي  أن (حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين )
من كانت و إلى اهلل ورسوله،  هجرتهإلى اهلل ورسوله ف ُهما نوى، فمن كانت هجرتو امرىٍء
 ( إليه  نكحها، فهجرته إلى ما هاجري دنيا يصيبها، أو امرأٌةل هجرته

إن اهلل تعالى ال يقبْل  :قال  النبي  أن( حديَّ أبي أمامة الثابت في  صحيح النسائي )
 ( العمُل إال ما كان خالصًا وابتغي به وجهه 

 
 

 
 متى يجب إخراج الزكاة ؟ : مسألة 

الوجوب إال أن يتمكن  عن وقت ا، ويحرم تأخير أدائه يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها
 من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن ، 

 النبي صليت وراء : قال ( حديَّ عقبة ابن الحارَّ النوفلي الثابت في  صحيح البخاري) 
بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعًا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نساائه ، ففازع   

ذكرتو شيئًا من تبٍر : جبوا من سرعته فقال الناس من سرعته ، فخرج إليهم فرأى أنهم ع
 .  ( بقسمته فأمرتو
 الذهب قبل أن يصفَّى : التبر 
 . قام مسرعاًََ لتوزيع الصدقة يدل على وجوب إخراجها على الفور  النبي كون : الشاهد

 
 
  

 هل يجوز تعجيل أداء الزكاة ؟ : مسألة 
 ن عنده نصاب ، قبل وجوبها بشرط أن يكو يجوز تعجيل أداء الزكاة

فاي   أن العباس سأل رسول اهلل ( حديَّ علي الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه )
 ( تعجيل صدقته قبل أن تحُل فرخص له ذل  

 

      وقت أداء الزكاة    

      تعجيل أداء الزكاة     
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 ؟ للُمَزِكي هل يستحب الدعاء : مسألة 
  :على استحباب الدعاء للمزكي السنة الصحيحة دل الكتاب و
ِهْم َصَدَقًة توَطّهُرُهْم َوتوَزّكيِهْم ِبَها َوَصلَّ َعَلْيِهْم َإّن َصَلَواَتَ  َسَكٌن ّلُهْم خوُذ ِمْن أ ْمَواَل: )قال تعالى

  [103/التوبة ( ]َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم
 أي أدع لهم : وصل عليهم  :الشاهد 

إذا أتاه قاوٌم   النبي  كان: قال ( حديَّ عبد اهلل بن أبي األوفى الثابت في  الصحيحين ) 
اللهم صلِّ علاى مل أباي   : اللهم صلِّ على مل فالن فأتاه أبي بصدقته فقال : صدقتهم قال ب

 ( أوفى 
 
  
 

 ما هي األموال التي تجب فيها الزكاة ؟ : مسألة 
]*[ األموال الزكوية هي : 
 ( اإلبل ، البقر ، الغنم ) األنعام  بهيمة( 1)
 { الذهب والفضة }  النقدين( 2)

 رة التجا عروض( 3)

 ( الزروع و الثمار ، المعدن والركاز ) من األرض ويشمل  الخارج( 4)

 

 
 
 

 ما هي بهيمة األنعام ؟ : مسألة 
 اإلبل والبقر والغنم  :بهيمة األنعام 

      الدعااء للُمَزِكي     

      األموال التي تجب فيها الزكاة      

      زكاة بهيمة األنعام       
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 لماذا سميت بهيمة ؟ : مسألة 
 .، مأخوذة من اإلبهام وهي اإلخفاء وعدم اإليضاح  ألنها ال تتكلم سميت بهيمة

 يس من أي أنواع بهيمة األنعام ؟ الجوام: مسألة 
 من البقر ، وهي أنبل البقر وأكثرها ألبانًا وأعظمها أجسامًا  الجواميس
 كيف تؤخذ الزكاة من بهيمة األنعام ؟ : مسألة 

]*[ تؤخذ الزكاة من بهيمة األنعام على األوجه اآلتية : 
المعتبر في عاروض  و( هذه تزكى زكاة العروض )أن تكون عروض تجارة  :الوجه األول 

 التجارة القيمة ، وعلى هذا فقد تجب الزكاة في البعير الواحد 
أن تكون متخذة للدور والنفع لكنها توعلَّف ، أي أن صاحبها يشتري لها العلف  :الوجه الثاني 
ولو بلغت مائة أو أكثر ، ألنها ليسات عاروض   ( فليس فيها زكاة إطالقًا ) أو يحشُّه لها 
 ( الرواعي ) من السوائم تجارة وليست 

وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاابًا معيناًا لكان    ) السوائم ، أي الرواعي  :الوجه الثالَّ 
 : بشرطين متالزمين 

 ( أي الذي نبت بفعل اهلل ال بفعل اإلنساان  ) أن تسوم أي ترعى في الكأل المباح  :األول
 الحول أو أكثره 

 أي للحليب والسمن والنسل وليس لالتجار فيها وال يمنع أن أن تكون معدًّة للدور  :الثاني
 يبع منها ما زاد على حاجته من أوالدها 

 هل يشترط في بهيمة األنعام أن تكون سائمة لكي تجب فيها الزكاة ؟ : مسألة 
أي الذي نبت بفعل ) نعم يشترط أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثره في رعي مباح 

 ( وفي صدقة الغنم في سائمتها )   لقوله ( إلنسان اهلل ال بفعل ا
 ما شروط الرعي الذي يجعلها سائمة ؟ : مسألة 

 :شروط الرعي الذي يجعلها سائمة ما يلي 
أما ماا نزرعاه   ( أي الذي نبت بفعل اهلل ال بفعل اإلنسان ) ن ترعى في الكأل المباح أ( 1)

كون عند إنسان مكان متسع يازرع فيهاا   نحن وتأكله هي فهذا ال يجعلها سائمة ، وكأن ي
 . وترعى هي فيه وتأكله 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      301 

عند اإلنسان إباٌل ترعاى خمساةو أشاهر      نتكون راعية الحول أو أكثره ، فإذا كا أن( 2)
 . ويعلفها ستة أشهر فليست سائمة وال يكون فيها زكاة 

في : قال  أن النبي  ( والنسائيأبي داوود حديَّ معاوية بن حيدة الثابت في  صحيحي ) 
 ( كِل إبٍل سائمة ، في كل أربعين ابنة لبون 

 
 
 
 

  تقدمة :  
 

 التي لها سنة ودخلت في الثانية  بنت مخاض 
 التي لها سنتان ودخلت في الثالثة  بنت لبون 

 التي لها ثالَّ سنوات ودخلت في الرابعة  ُحقة 
 التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة  َجَذعة 

 ما مقدار زكاة اإلبل ؟ :مسألة 
  :مقدار زكاة اإلبل ما يلي 

 في اإلبل حتى تبلغ خمسًا  ءال شي (1)
 في كل خمٍس شاه ( من خمس إلى أربعة وعشرين ) (2)
 فيها بنت مخاض أو ابن لبون ( فإذا بلغت خمسًا وعشرين () 3)
 فيها بنت لبون ( فإذا بلغت ستًا وثالثين )  (4)
 فيها ُحقة ( أربعينفإذا بلغت سٍت و) (5)
 فيها جذعة ( فإذا بلغت إحدى وستين ) (6)
 ابنتا لبون ( وفي سٍت وسبعين ) (0)
حقتان وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كاِل  ( وفي إحدى وتسعين إلى مائةوعشرين )  (1)

 .خمسين ُحقة 

      مقدار زكاة اإلبل        
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 في كل خمٍس شاة 24: 1
 بنت مخاض أو ابن لبون 35: 25
 بنت لبون 45: 36
 حقة 60:  46
 َجَذعة 05: 61
 بنتا لبون 90: 06
 حقتان 120:  91

فإذا ذادت ففي 
 (40)كل 

 حقة( 50)بنت لبون ، وفي كل 

 اذكر الدليل من السنة على مقدار زكاة اإلبل ؟ : مسألة 
الصدقة،     هذه فريضةو    :   أن أبي بكر كتب له       (  حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري             )  

لتي فرض رسولُ       لتي أمر اهللُ             اهلل     ا لمسلمين، وا ا ربعٍ    كلِ  في : ) بها رسوله،    على   أ
وعشرين إلى       شاة، فإذا بلغت خمساً        كل خمسِ   في وعشرين من اإلبل فما دونها، من الغنم،                 

وثالثين     فإذا بلغت ستاً     فإن لم تكن فابن لبوٍن ذكر ،            أنثى،    وثالثين ففيها بنت مخاضٍ       خمِس
قة وأربعين إلى ستين ففيها حِ         لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً          وأربعين ففيها بنت        إلى خمسٍ   
 عة، فإذا بلغت ستاً      َذوسبعين ففيها جَ    وستين إلى خمسٍ     الجمل، فإذا بلغت واحدةً            طروقةَ   

وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها                             
لبون، وفي كل        ائة ففي كل أربعين بنتو       حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين وم                     

من اإلبل فليس فيها صدقة، إال أن يشاء ربها، فإذا                     خمسين حقة، ومن لم يكن معه إال أربعٌ    
 .بلغت خمسا من اإلبل ففيها شاة

 ما هي األوقاص وما حكمها ؟ : مسألة 

 حسابية مقدار زكاة اإلبل باألرقام ال
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 وهو عفٌو ال زكاة فيه) ما بين الفرضين : األوقاص  . 
 ن زكاة بنت مخاض وبنت لبون ؟ كم الوقص بي: مسألة 

 . اإلبل ليس فيها زكاة وهذا رفقًا بالمال   نالوقص بينهما عشرة م
 من بلغت عنده ثالثين من اإلبل فكم يزكي فيها ؟: مسألة 

 {  35: 25} فيها بنت مخاض 
 من بلغت عنده أربعين  من اإلبل فكم يزكي فيها ؟: مسألة 

 {  45:  36} فيها بنت لبون 
 من بلغت عنده خمسين من اإلبل فكم يزكي فيها ؟: ة مسأل

 {  60:  46} فيها حقة طروقة الجمل 
 من بلغت عنده سبعين من اإلبل فكم يزكي فيها ؟ : مسألة 

 {  05:  61} فيها جذعة 
 من بلغت عنده ثمانين من اإلبل فكم يزكي فيها ؟  : مسألة 

 {  90:  06} فيها بنت لبون 
 عنده مائة  من اإلبل فكم يزكي فيها ؟  من بلغت : مسألة 

 {  120:  91} فيها حقتان 
 من اإلبل فكم يزكي فيها ؟  130من بلغت عنده: مسألة 
تنبيه : حقاة ابادأ   { 50}بنت لبون ، وفي كل {40}ففي كل {  120} ما زاد على

 ( بنتا لبون { 10}حقة ، { 50}/  130) الحساب بالحقة فهو أسهل 
 من اإلبل فكم يزكي فيها ؟ 140بلغت عندهمن : مسألة 

 ( بنت لبون { 40}حقتان ، { 50+50}/  140)
 من اإلبل فكم يزكي فيها ؟ 150من بلغت عنده: مسألة 

 ( حقاق   3= 150)
 من اإلبل فكم يزكي فيها ؟ 160من بلغت عنده: مسألة 

 ( بنت لبون  4=  160) 
 فيها ؟ من اإلبل فكم يزكي 100من بلغت عنده: مسألة 
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 ( بنت لبون  3{ 120} حقة ، { 50}/  100) 
 من اإلبل فكم يزكي فيها ؟ 200من بلغت عنده: مسألة 

 ( بنت لبون  5حقاق ، أو  4) 
 يصنع ؟  من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده ، وعنده بنت مخاض فماذا: مسألة 

 يدفعها ويدفع معها جبرانًا إلى المصدق 
 بنت لبون وليست عنده و عنده الِحقة فماذا يصنع ؟  إذا وجبت عليه: مسألة 

 .يدفع الحقة ويأخذ الجبران من المصدق 
 ما هو الجبران ؟ : مسألة 

  الجبران شاتان أو عشرين درهمًا ، أي كل شاة لعشرة دراهم ، هذا في عهد  النبي  
 هل العشرين درهمًا تقويم أم تعيين ؟ : مسألة 

يست تعيين ، وبناءًا على ذل  فلو كانت قيمة الشااتين ماائتين ،   تقويم ول العشرين درهمًا
 . ُيعطى المائتين 

 ما الدليل على مشروعية الجبران ؟ : مسألة 
فريضة هذه كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري )

الجذعة، وليست عناده   من بلغت عنده من اإلبل صدقة: ) الصدقة، التي أمر اهلل رسوله 
معها شااتين إن استيسارتا لاه، أو عشارين      جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه ويجعُل

ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه . درهما
  .( أو شاتين ق عشرين درهمًاالجذعة، ويعطيه المصدو

 لبون وليست عنده فماذا يصنع ؟ إذا وجبت عنده عليه بنت : مسألة 
شاتين أو عشرين درهمًا ) نقول أنت بالخيار ، إما أن تدفع بنت مخاض وتدفع معها جبران 

 ( شاتين أو عشرين درهمًا )  أو تدفع حقة ونعطي  جبران ( 
 هل في غير اإلبل جبران ؟ : مسألة 

 . ليس في غير اإلبل جبران 
 إلبل ؟ هل يجزئ الذكر في زكاة ا: مسألة 

 . يجزئ ابن اللبون بداًل من بنت المخاض إذا لم توجد 
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 لماذا سمي البقر بهذا االسم ؟ : مسألة 

 . سمي البقر بهذا االسم ألنها تبقر األرض بالحراثة أي تشقها 
 ما مقدار زكاة البقر ؟ : مسألة 

ماا  } بلغت ثالثين سائمة ففيها تبيعًا ، أو تبيعة  ، فإذا سائمة شئ فيها حتى تبلغ ثالثين ال 
مالاه  } وال شئ فيها غير ذل  حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها ُمسنة { له سنة 
 . { سنتان 

اليمن أماره   ىلما وجهه إل أن النبي  ( حديَّ معاذ الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
) عًا أو تبيعه ، ومن كل أربعين ُمسنَّة ، ومن كل حالم أن يأخذ من البقر ،من كل ثالثين تبي

 ( ثياب تكون باليمن ) دينارًا أو عدله من المعافر ( يعني محتلم 
 .المراد به الجزية ممن لم ُيسلم من أهل الذمة ( دينارًا أو عدله من المعافر )

 بقرة ؟  30ما مقدار الزكاة في : مسألة 
 . فيها تبيعًا أو تبيعه 

 بقرة ؟ 50ما مقدار الزكاة في : ة مسأل
 . فيها ُمسنَّة 

 بقرة ؟ 60ما مقدار الزكاة في : مسألة 
 . فيها تبيعان أو تبيعتان 

 بقرة ؟ 100ما مقدار الزكاة في : مسألة 
 . فيها ُمسنَّة وتبيعان 

تنبيه :  في باب الزكاة هنا  فرق كبير بين اإلبل والبقر ، فإن نصاب اإلبل يبدأ من
مس، في حين أن نصاب البقر يبدأ من ثالثين ، أما في األضاحي فشانها واحاد ، ولكان   خ

 . الشرع فوق العقول 
 هل يجزئ الذكر في زكاة البقر ؟ : مسألة 

 زكاة البقر
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 . نعم يجزئ الذكر وهو التبيع في ثالثين من البقر 
 متى يجزئ الذكر في النصاب ؟ : مسألة 

 : يجزئ الذكر في ثالثة مواضع 
 ( ثالثين من البقر )ع يجزئ في التبي(1)
 . ابن لبون يجزئ إذا لم توجد بنت مخاض ( 2)
 . إذا كان النصاُب كله ذكور ( 3)

إذا كان النصاُب كله ذكور ، وفرضها أنثى فهل يجزئ أن يخرج الزكاة من الذكور : مسألة 
 ؟ 

لحالة يجوز من اإلبل ، فرضها بنت لبون ، وفي هذه ا 36أن يكون رجل عنده )  مثال ذل 
أن يخرجها من الذكور ، ألن الزكاة مواساة فال يكلفها من غير ماله ولكن األحوط أن يأتي 

 . ألن ذل  أقرب إلى ظاهر السنة ( بنت لبون ) باألنثى 
 
  
 

 ما هو مقدار زكاة الغنم ؟  : مسألة 
ومن ، ا شاة ففيه(  120:  40)، فإذا بلغت من  ال زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين سائمة

( 300)ثالَّ شياه ، فاإن زادت علاى   (  300:  200) شاتان ، ومن (  200:  121) 
 . شاه ( 100)ففي كل 

فريضة هذه كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري )
ربعين إلى في سائمتها إذا كانت أ : وفي صدقة الغنم) :رسوله  بها الصدقة، التي أمر اهلل

شااتان، فاإذا زادت    ففيها عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين
على مائتين إلى ثالثمائة ففيها ثالَّ شياه، فإذا زادت على ثالثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا 

 ( .هاواحدة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رُب كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاٍة
 ما هو أكبر وقص في زكاة بهيمة األنعام ؟ : ألة مس

 زكاة الغنم 
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:  201) ثالَّ شياه ، ألناه مان   (  399:  201) أكبر وقص يكون في زكاة الغنم وهو 
 . ثالَّ شياه ثم في كل مائة شاه (  300

 
 
 

 ما الذي ال يؤخذ في الزكاة  ؟ : مسالة 
]*[ هنا  أمور يجب مراعتها عند أخذ الزكاة وهي : 
راعاة حق أرباب األموال عند أخذ الزكاة ، فال يؤخاذ كارائُم أماوالهم إال إذا    م يجب( 1)

   .سمحت نيتهم بذل  
لمعاذ بن جبل  حاين   رسول اهلل  قال ، قال( الصحيحين الثابت في   حديَّ ابن عباس) 

 إن  ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال :بعثه إلى اليمن 
اهلل و أن محمدا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قاد فارض علايهم    
خمُس صلواٍت في كل يوٍم و ليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فاأخبرهم أن اهلل قاد فارض    

تؤخذ من أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإيا  و كرائم  عليهم صدقًة
   . دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين اهلل حجاب  أموالهم و اتِق

مما يدل علاى أن  (  و اتِق دعوة المظلوم)ثم تبعها بقوله (  فإيا  و كرائم أموالهم)الشاهد 
 . أخذ كرائم األموال في الزكاة بغير رضا صاحب المال ظلم

تبر نقصاًا عناد   كذل  مراعاة حق الفقير فال يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبًا يع يجب( 1)
 ذوي الخبرة بالحيوان ، إال إذا كانت كلها معيبة ، وإنما توخرج الزكاة من وسط المال ، 

فريضة هذه كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري )
ر، وال ٍاَوَعا  ، وال ذاتومٌةِرفي الصدقة َه رُجُخوال ُي: ) رسوله  بها الصدقة، التي أمر اهلل

   (ق، إال ما شاء المصدِّتيٌس
 التي سقطت أسنانها  ( مٌةِرَه)
 العوراء  ( رٍاَوَع ذاتو)

 ما ال يؤخذ في الزكاة  
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وأما التيس فال ُيعُد عيبًا بل هو من كرائم األموال ألنه ُيعُد لضرب اإلناَّ ، ولهذا نوهى عان  
 . أخذه إال بطيب نفس صاحب المال 

 
 

       
 بهيمة األنعام ؟ ما حكم الخولطة في زكاة : مسألة 

، ولم يتميز مال أحدهما عن اآلخر فإنهما يزكيان زكاة  إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة
 .  الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة 

فريضة هذه كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري )
خشاية   بين مجتمٍع قوفرووال ُي بين متفرٍق جمُعُي وال ):رسوله  بها الصدقة، التي أمر اهلل

  (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ،الصدقة
  (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) :الشاهد 

 
                                    

 
 

 ما حكم الجمُع و التفريق خشية الصدقة ؟ : مسألة 
 حرام ، ألنه من التحايل المذموم شرعا ،  الجمُع و التفريق خشية الصدقة

هاذه  كتاب لاه   : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري )  
 بين مجتمٍع قوفرووال ُي بين متفرٍق جمُعوال ُي ):رسوله  بها فريضة الصدقة، التي أمر اهلل

  (خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسويةوما كان من  ،خشية الصدقة
  (خشية الصدقة بين مجتمٍع قوفرووال ُي ين متفرٍقب جمُعوال ُي) :الشاهد 

 . واألصل في النهي التحريم 
 أذكر مثااًل لمن يجمع بين متفرٍق خشية الصدقة ؟ : مسألة 

 ُحاكم الخولطة   

 حكم الجمع والتفريق خشية الصدقة
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ين ، فلو اعتبرنا كال  ، والثاني عنده أربعين ، والثالَّ عنده أربع إنسان عنده أربعين شاة
واحد على حده ، يجب في مال األول شاة ، والثاني شاة ، والثالَّ شاة ،  لكن لاو احتاال   

فيكون فيها شاة واحادة ، وهاذا   ( مائة وعشرين ) الثالثة فجمعوا الغنم جميعًا حتى تكون 
 . تحايل محرم ومذموم شرعا 

 ؟  الصدقةخشية  بين مجتمٍع قوفروُياذكر مثااًل لمن : مسألة 
، تجب فيها الزكاة ، ففرقها فجعل عنده عشرون منها ، وعشرون  إنسان عنده أربعون شاة

 . في مكاٍن مخر ، فإذا جاء العامل وجد عنده عشرون فقط فلم يأخذ منه شيء 
 هل تؤثر الخولطة في غير بهيمة األنعام ؟ : مسألة 

 . وان إال في بهيمة األنعام ألنه ال زكاة في الحي ال تؤثر إال في بهيمة األنعام
 ما الذي يجزئ في زكاة الغنم ؟ : مسالة 

 : هو الذي يجزئ في األضحية وهو  الذي يجزئ في زكاة الغنم
 { ما تم له سنة } أو ثني ماعز( )له ستة أشهر }  جذع ضأن) 

 هل في الخيل زكاة ؟ : مسألة 
 .ليس في الخيل زكاة 

ليس علاى  ) قال  أن النبي ( لثابت في  الصحيحين اابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 ( المسلم صدقًة في عبده وال فرسه 

 . ذكر زكاة بهيمة األنعام ولم يذكر الخيل واألصُل براءة الذمة إال بدليل  وألن النبي 
  
 
 
 
 ما هما النقدين ؟ : مسألة  

 . و الدرهم للفضة  إذ هما أصُل النقد ، الدينار للذهب ،( الذهب والفضة ) النقدين 
 ما هو نصاُب الذهب ؟ وما مقدار الواجب فيه ؟ : مسألة 

 ( عشرون دينارًا ،فيها ربع دينار أي ربع العشر )  نصاب الذهب

 {الذهب والفضة } زكاة النقدين : ثانيًا 
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علي  شيء يعني فاي  ليس :  قال أن النبي ( أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيح )
وحاال عليهاا الحاول     ن دينارًافإذا كان ل  عشرو ، الذهب حتى يكون ل  عشرون دينارًا

 (  زكاة حتى يحول عليه الحول وليس في ماٍل ،فما زاد فبحساب ذل  ،ففيها نصف دينار
 ( ربع العشر ) زكاة الذهب   {تنبيه } 

 كيف نحسب ربع العشر ؟ : مسألة 
 ( 40)بأن نقسم على )  نحسب ربع العشر
 : ار الزكاة مليون وأردنا أن نحسب مقد( 40)فمثاًل لو أن عندنا 

 (مليون 1=40÷مليون 40)
 ما هو نصاب الذهب بتقدير اليوم ؟ : مسألة 

من الذهب الخالص ، وذهب اليوم وإن كاان فياه   ( جرام  15)بتقدير اليوم  نصاب الذهب
شيئ يسير من غير الذهب مثل النحاس ، ألن الذهب البد أن يكون معه شيئ من المعاادن  

 . افة يسيرة كالملح في الطعام ال تضر حتى يقويه ، إال أن هذه اإلض
 ما هو نصاُب الفضة ؟: مسألة 

 ( ربع العشر : ) مائتي درهم فيها  نصاُب الفضة
فريضة هذه كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري )

العشر، فاإن لام    ربُع( في مائتي درهم)قة وفي الرو ):رسوله  بها الصدقة، التي أمر اهلل
 (إال أن يشاء ربها صدقةتكن إال تسعين ومائة فليس فيها 

 ما هو نصاب الفضة بتقدير اليوم ؟ : مسألة 
 ( جرام  595)بتقدير اليوم  نصاب الفضة

 
 
 

 هل في ُحلي المرأة زكاة ؟ : مسألة 
]*[ المسألة على التفصيل اآلتي : 
 .زكاة الُحلي من ذهب أو فضة ففيه  نكا إذا( 1)

 زكاة حلي المرأة 
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فرأى فاي   دخل علي رسول اهلل : قالت ( أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيح )
 ، ل  ياا رساول اهلل   أتزيُن فقلت صنعتهنو ؟ ما هذا يا عائشة : فقال يدي فتخات من ورٍق

 ( قال هو حسب  من النار ، أو ما شاء اهلل ،قلت ال ؟ أتؤدين زكاتهن : قال
والمعنى لو لم تعذب في النار إال من أجال عادم زكاتهاا     (النارهو حسب  من )  :الشاهد 
 . لكافها 
تنبيه :  َّفهو ضعيف ال تقوم به ُحجة ( ليس في الُحلي زكاة ) أما حدي.  
كالماس والدر و الياقوت واللؤلاؤ   كان الُحلي من شيئ مخر بخالف الذهب والفضة إذا( 2)

إال إذا اتخذت للتجارة ، كان فيهاا زكااة عاروض     و المرجان ، فإنه ال زكاة فيه اتفاقًا ،
 . التجارة ، بأن تقووم القيمة ثم تؤخذ الزكاة من القيمة 

 
 
 

 ما معنى الَعروض ؟ : مسألة 
جمع َعْرض بإسكان الراء ، وهو المال الُمَعدل للتجارة ، وسموي باذل  ألناه ال   : العروض 

هذه السلعة بعينها بل يرياد ربحهاا ولاذا     يستقر ، يعرض ثم يزول ، فإن المتجر ال يريد
 وجبت زكاتها في قيمتها ال في عينها ، 

 مسألة ؟ زكاة العروض هل تجب في قيمتها أم في عينها ؟ 
زكاة العروض تجب في قيمتها أم في عينها ،ألن التاجر ال يريد هذه السلعة بعينها بل يريد 

 . ربحها 
 كيف تقدر زكاة العروض ؟ : مسألة 
وحال عليه الحاول ، قووماه مخار الحاول     ( قدر النصاب )  ل  من عروض التجارةمن م

وأخرج زكاته من القيمة ، فإن نقص أثناء الحول فقد انقطع النصاب ، فال زكاة فيه ، فاإن  
 . زاد بعد ذل  حتى بلغ قدر النصاب استأنف الحول 

 ما هي أعم أموال الزكاة ؟ : مسألة 
 . التجارة ، فهي تشمل كل ما ُأعد للتجارة  هو عروض أعم أموال الزكاة

 زكاة عروض التجارة  : ثالثًا 
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 ما الدليل على وجوب زكاة عروض التجارة ؟ : مسألة 
 المعارج(25)ّللّسآَئِل َواُلَمْحُروم( 24)َواّلِذيَن ِفَي أ ْمَواَلِهْم َحّق ّمْعلووٌم: )تعالى قوله
جبل  حاين   لمعاذ بن رسول اهلل  قال ، قال( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 

إن  ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال  :بعثه إلى اليمن 
اهلل و أن محمدا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قاد فارض علايهم    
خمُس صلواٍت في كل يوٍم و ليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فاأخبرهم أن اهلل قاد فارض    

تؤخذ من أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإيا  و كرائم  يهم صدقًةعل
 ( أموالهم و اتِق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين اهلل حجاب 

 (  في أموالهم  أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة   ) :الشاهد 
 . وال ش  أن عروض التجارة مال 

  هل في الفرس زكاة ؟: مسألة 
 . كان فيه زكاة العروض تؤخذ من قيمته  إن ُأعدو الفرس للتجارة

ليس على المسلم ) قال  لو قال قائل كيف يكون في الفرس زكاة وقد قال النبي : مسألة 
 فما الجواب ؟( صدقًة في عبده وال فرسه 

(  ليس على المسلم صدقًة في عباده وال فرساه  ) قال  نعم قال النبي : نقول  :الجواب 
لم يقال أناه    وهو حديَّ الثابت في  صحيح ثابت الثابت في  الصحيحين ، ولكن النبي 

 ليس في العروض التي ال توراد بعينها وإنما توراد بقيمتها ، لم يقل أنه ليس فيه زكاة ، 
كلمة مضافة إلى اإلنسان لإلختصاص ، أي الذي جعله خاصاًا باه   ( فرسه / عبده )وكلمة 

ه العبد والفرس والثوب والمسكن الذي يسكنه والسيارة التي يساتعملها  يستعمله وينتفع ب
 . ولو لألجرة ألن اإلنسان اتخذها لنفسه لم يتخذها ليتجر بها 

 هل في السيارة زكاة ؟ : مسألة 
]*[ المسألة على التفصيل  اآلتي : 
 رة،إن كان اتخذ السيارة لنفسه فال زكاة فيها ، سواء اتخذها مالكي أم أج( 1)
لايس  : ) قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما لحديَّ ) 

 .والسيارة اآلن كالفرس في السابق ( على المسلم صدقًة في عبده وال فرسه 
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 .أما إذا اتخذها للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة  (2)
 ما هو مقدار زكاة عروض التجارة ؟ :  مسألة 

  .أي تقسم على أربعين ( ربع العشر )  :اة عروض التجارة مقدار زك
 ما هي شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟ : مسألة 

 : ثالثة شروط لوجوب الزكاة 
  .كالشراء والبيع وقبول الهدية ( أي دخلت في ملكه باختياره ) يملكها بفعله  أن( 1)
 سب منها ، ينوي عند تملكه لها نية التجارة أي التك أن( 2)

 . تبلغ النصاب  أن( 3)

تنبيه :   هذه هي الشروط الخاصة بعروض التجارة باإلضافة إلى الشروط الخمساة
 . العامة في وجوب الزكاة 

لو اشترى رجل سيارة لالستعمال ثم بدا له أن يبيعها ، هل توعاد مان عاروض    : مسألة 
 التجارة ؟ 

التجارة حين ملكها ، وهذا شرط فاي عاروض   ال توعد من عروض التجارة ، ألنه لم ينوي 
 . التجارة 
 هل يعتبر في تقويم زكاة عروض التجارة ما اشتريت به ؟ : مسألة 

، إنما ُيعتبر قيمتها عند تمام الحول ، ألن السعر يانخفض   ال ُيعتبر قيمتها التي اشتريت به
تمام الحاول ال يبلاغ    ويرتفع في السوق ، فقد يكون ثمنها حينما اشتراه يبلغ نصابًا وعند

 . نصابًا أو العكس 
 هل الربح الناتج من عروض التجارة يشترط له تمام الحول ؟ : مسألة 

، ألنه تابٌع ألصل ، كما أن نتاج السائمة تابع ألصل ال يشترط لاه   ال يشترط له تمام الحول
 . تمام الحول 

 
 

                  
 

 زكاة الخارج من األرض   
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 ما الدليل على وجوب زكاة الزروع والثمار ؟ : مسألة 
( ) َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنوَوُا أ ُنِفقووُا ِمن َطّيَباِت َما َكَسْبتوْم َوِمّمآ أ ُخَرْجَنا َلكوم ّمَن األْرِض : )قال تعالى
 ( 260 /البقرة 

َمْعُروَشاٍت َوالّنُخل  َوالّزْرَع ُمُخَتِلفًا ُأكولواُه  َوُهَو اّلِذَي أ نَشأ  َجّناٍت ّمْعُروَشاٍت َوَغْيَر : )قال تعالى
ِه َوالّزْيتووَن َوالّرّماَن ُمَتَشاِبهًا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه كولووُا ِمن َثَمِرِه َإَذم أ ُثَمَر َومتووُا َحّقُه َياْوَم َحَصاادِ  

 ( 141 /األنعام  )( َواَل توْسِرفوَوُا َإّنُه اَل ُيِحّب اُلُمْسِرِفيَن
فيما ساقت  ) :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

  (قي بالنضح نصف العشر، العشر، وما ُسأو كان عثريًاالسماُء والعيون 
 لايس فيماا دون خمساةِ    ):قال  أن النبي ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 

من الورق صدقة، وليس فيماا دون   س أواٍقمن التمر صدقة، وليس فيما دون خم أوسٍق
 (من اإلبل صدقة ذوٍد خمِس

 
                    

 ما هي األصناف التي تؤخذ منها الزكاة  ؟ : مسألة 
 ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب )  تؤخذ الزكاة من أربعة أصناف

 سول اهلل  أن ر: عن أبي موسى ومعاذ ( صحيحة الحديَّ أبي ُبردة في السلسلة ) 
بعثهما على اليمن يعلمان الناس أمَر دينهم فأمرهم أن ال يأخذوا الصدقة إال من هذه األربعة 

 ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) 
 
 
 
 

 زكاة الزروع والثمار    : أواًل 

 صناف التي تؤخذ منها الزكاة     األ

 نصاب الزروع والثمار
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 ما هو نصاب الزروع والثمار ؟ : مسألة 
 ( صاع  60= الوسق ( ) خمسة أوسق )  نصاب الزروع والثمار
 ( صاع  300=  60×5=) وع والثمار فعليه يكون نصاب الزر

 
 
  
 
 

فيما سقت ) :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
  (قي بالنضح نصف العشر، العشر، وما ُسأو كان عثريًاالسماُء والعيون 

فيصل إلاى   الذي يشرب بعرقه دون سقي وال مؤونة ، كأن يكون الماء قريبًا منه(  عثريًا)
 عروقه فيستغني عن السقي ،

 . ما تكلَّف سقيه بالنضح إما من البئر أو عن طريق ساقية، أو خالفه  (النضح ) 
إن كان السقي بغير مؤونة ، فيه العشر ، وإن كان بمؤوناة ، ففياه نصاف    )  :القاعدة 
 . العشر
 ة جاءت بالكيل؟لماذا اعتبر العلماء رحمهم اهلل الكيل بالوزن مع أن السن: مسألة 

، وذل   ألن الوزن أثبت اعتبر العلماء رحمهم اهلل الكيل بالوزن مع أن السنة جاءت بالكيل
ألن االصواع واألمداد تختلف من زمن آلخر ومن مكاٍن ألخر ، فنقلت إلى الوزن ألن الوزن 

 . ثابت بالمثقال منذ شروعه اإلسالم إلى يومنا هذا 
تنبيه : صاع  النبي  ذكر العلماء أن  ( =2 جرام 40كيلو و ) 

لو أن إنسانًا عنده مزرعة بمكة تبلغ نصف النصاب ، ومزرعاة بالمديناة تبلاغ    : مسالة 
 نصف النصاب ، كيف يزكي ؟ 

 : يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب لكن بشرطين 
 يكون ثمرة العام الواحد  أن( 1)
 تكون من جنس واحد  أن( 2)

 كيلو من الُبر الجيد  612= صاع  300)

المقدار الواجب في زكاة الزروع 
 والثمار
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سانًا عنده مزرعة بمكة تبلغ نصف النصااب مان الحنطاة ، ومزرعاة     لو أن إن: مسالة 
 بالمدينة تبلغ نصف النصاب من الشعير ، هل ُيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ؟ 

، ألنهما من جنسين مختلفين ،كماا ال توضام    ال ُيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
 . البقر إلى اإلبل في تكميل النصاب 

 
 

 
 وقت وجوب زكاة الزروع والثمار ؟      ما هو : مسألة

 :  ما يلي وقت وجوب زكاة الزروع والثمار
 { يحمور و يصفر } بدو الصالح )  في الثمار

 يشتد الحب بحيَّ أن  إذا غمستها لم تنغمس )في الحبوب
نهى عن بيع الثمر  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 ( تى يبدو صالحها ، نهى البائع والمبتاع ح
نهى عن بيع الثمر حتى يزهاو ، فقلناا    أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين )

 ( ما زهوها ؟ قال تحموُر وتصفَُّر ، أريت إن منع اهلُل الثمَر بم تستحل  مال أخي  : ألنس 
نهى عن بيع العناب   النبي أن ( والترمذي أبي داوود حديَّ أنس الثابت في  صحيحي )

 ( حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد 
اللقَّاط الذي يتتبع المزارع ويلقط منه التمر المتساقط من النخل مثاًل ، هال يجاب   : مسألة 

 عليه الزكاة إذا بلغ نصابًا ؟ 
 . ال يجب عليه زكاة ، ألنه لم يكن يمل  النصاب وقت وجوب الزكاة 

ل ، احصد هذا الزرع بثلثه ، وكان هذا الثلَّ يبلغ نصابًا ، هال تجاب   لو قيل لرج: مسألة 
 فيه زكاة ؟ 

 . ال تجب فيه الزكاة ، ألنه لم يكن مالكًا للنصاب وقت وجوب الزكاة 
 وجوب زكاة الزروع والثمار ؟   ما هي شروط :مسألة 

 .النصاب  بلوغ( 1)

 وقت وجوب زكاة الزروع والثمار      
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 .يكون النصاب مملوكًا له وقت بلوغ النصاب  أن( 2)

ما يأخذه الرجل مما ينبته اهلل تعالى في الصحراء ، هل تجب فيه الزكااة إن بلاغ   : ألة مس
 نصابًا ؟ 

 . ال تجب فيه الزكاة ، ألنه وقت الوجوب لم يكن ملكًا له ، فإلنسان ال يملكه إال إذا أخذه 

 
                                                

 
 الزروع والثمار ؟ متى يستقر وجوب زكاة : مسألة 

  .ال يستقر الوجوب إال بجعلها في البيدر 
هو موضع تشميسها وتيبسها ، فإن تلفت الحبوب بعد بدو صالحها وقبل وضعها  (البيدر ) 

 . في البيدر ، يسقط عنها الزكاة ، ألنها لم تستقر 
  زكاة الحبوب والتمر هل تجب على المستأجر أم على المال  ؟ : مسألة 
، ألن المستأجر هو مال  الحبوب ، أما المال  فله األجارة   لى المستأجر دون المال تجب ع
 .فقط 

 ( 141/ األنعام ( )  َومتووُا َحّقُه َيْوَم َحَصاِدِه: )لقوله تعالى 
 . والذي يحصد التمر هو المستأجر الذي هو مال  التمر 

 
 
 

 وليس رطبًا ؟ هل يجوز تقدير النصاب الذي في النخيل تمرًا : مسألة 
، فإذا أزهى النخيل وبدا صالحها ، اعتوبر تقدير النصاب  بجواز ذل السنة الصحيحة جاءت 

  .فيها بالخرص دون الكيل 
هو التخمين والتقدير ، أي يقدر الرطب الذي على النخل بكذا تمارًا ، ليعارف    (الخرص ) 

 تقديرها منها ، مقدار الزكاة فيه ، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق 

 ي النخيل واألعناب بالخرص دون الكيل تقدير النصاب ف

متى يستقر وجوب زكاة الزروع 
 والثمار
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 غزوناا ماع النباي     : ) قال( حديَّ أبي حميد الساعدي الثابت في  صحيح البخاري ) 
: ألصاحابه  لها، فقاال النباي    في حديقٍة غزوة تبو ، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأٌة

  (  أحصي ما يخرج منها: )أوسق، فقال لها عشرَةوخرص رسول اهلل (. اخرصوا)
ينبغي على الخارص الذي يخمِّن ويقدِّر الرطب الذي على النخل بمقدار كاذا  { تنبيه هام } 

أن يكون عارفاًا باذل    ( 2)أن يكون أمينًا ، ( 1: )تمرًا ، أن يكون فيه صفتين متالزمتين 
 ( الموضوع وله خبرة فيه 

تنبيه :  الحكمة في مشروعية الخرص أن العادة جرت بأكل التمر رطبًا ، فكان من
وري إحصاُء الزكاة قبل أن تؤكل وتوصرم ، ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءوا الضر

 ( حق الزكاة  ويضمنوا
 (  أي تقطع : توصرم  ) 
 
 
 

 ما هي الركاز ؟ : مسألة 
الذي يؤخذ من غير أن ُيطلب بماٍل كثير أو مؤوناة  ( المدفون من كنوز الجاهلية )  الركاز

 .ثير ومؤونة كثيرة فأصيب مرة وأخوطئ مرة فليس بركاز كثيرة ، أما ما ُيطلب بماٍل ك
 كيف نعرف أنه من زمن الجاهلية ؟ : مسألة 
، ونعرف ذل  بأن نجاد فاي األرض كنازًا مادفونًا ، فاإذا      ( ما قبل اإلسالم )  الجاهلية

استخرجناه نجد عالمة الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقودًا قد ُعلَم أنها قبال اإلساالم ، أو   
 . ون عليها تاريخ قبل اإلسالم يك

 ما مقدار الزكاة في الركاز ؟ : مسألة 
 ، ويجب على الفور فال يشترط فيه حول وال نصاب ،  يجب في الركاز الخمس قليلة وكثيرة

العجماُء : ) قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 ( ر ، والمعدن ُجبار ، وفي الركاز الخمس ُجرحها ُجبار ، والبئُر ُجبا

أي هدر ال ) أي البهيمة العجماء إذا انفلتت فاتلفت شيئًا فهو جبار  (العجماُء ُجرحها ُجبار )
 ( دية فيه 

 زكاة الركاز 
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أي إذا حفر إنسان بئرًا فتردى فيه مخر فهو هدر ال دية فيه ، ما لم يكن في  (والبئُر ُجبار )
 . طريق الناس وكان غير معروف 

 من الجاهلية ، فما حكمه ؟  هإذا وجد إنسان ركاز ليس عليه عالمات الكنز وال إن: مسألة 
، وإن كان صاحبه غير معروفًا فإن حكمه حكم اللقطاة ، ُيعاروف    إن ُعلم صاحبه رده إليه

 . سنه ، فإن جاء صاحبه ، وإال فهو لواجده 
 

                      
  

 اة ؟ ما هي مصارف الزك: مسألة 
َإّنَماا الّصاَدَقاتو َلُلفوَقاَرمِء    ):، حصرها اهلل في قوله تعالى مصارف الزكاة ثمانية أصناف

اْباِن  َواُلَمَساِكيِن َواُلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواُلُمؤ ّلَفِة قولووُبُهْم َوِفي الّرَقاِب َواُلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِه َو
 ( 60/التوبة  )( َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم الّسِبيِل َفِريَضًة ّمَن الّلِه

 ما الفرق بين الفقراء والمساكين ؟ : مسألة 
 ( أقل من النصف ) الذين ال يجدون شيئًا ، أو يجدون بعض الكفاية  (الفقراء ) 
 . يجدون نصف الكفاية أو أكثر من النصف ، ودون الكفاية  (المساكين ) 

 نصف الكفاية أو أقل أو يزيد ؟ كيف تعرف أن الرجل عنده : مسألة 
 . يكون ذل  بخصم اإليرادات من المصروفات 

إنسان يأخذ راتب شهري مقداره خمسة مالف في السنة ، وينفق في السنة عشرة : مسألة 
 مالف ، هل هو فقير أم مسكين ؟ 
 . هو مسكين ألنه يجد نصف الكفاية 

 ة مالف هل هو فقير أم مسكين ؟إذا كان راتبه أربعة مالف ، ومصروفه عشر: مسألة 
 . هو فقير ألنه يجد أقل من النصف 

 إذا لم يكن عنده شيئ وال وظيفة وال عمل ؟ : مسألة 
 . يكون فقير 

 مصارف الزكاة 
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هل المعتبر ما يكفي اإلنسان لألكل والشرب فقط ، أم المعتبار أيضاًا الساكنى و    : مسألة 
 اإلعفاف بالنكاح ؟ 

 . اإلعفاف المعتبر ، األكل والشرب  والسكنى و
إنسان عنده ما يكفيه من األكل والشرب والكسوة و المسكن ، وليس عنده مهاٌر  : مسألة 

 ليتزوج به ، هل يستحق الزكاة ؟ 
 . نعم نعطيه ليعف نفسه 

 ما الدليل على أن الفقير أشُد حاجًة من المسكين ؟ : مسألة
 أشُد حاجة ،  الدليل أن اهلل تعالى بدأ به في مية التوبة ، فدلَّ على أنه

َإّنَما الّصَدَقاتو َلُلفوَقَرمِء َواُلَمَساِكيِن َواُلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواُلُمؤ ّلَفِة قولووُبُهْم َوِفي الّرَقاِب ):قال تعالى
 ( 60/ التوبة )( َواُلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِه َواْبِن الّسِبيِل َفِريَضًة ّمَن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم

 من هم العاملون عليها ؟ : مسألة  
هم الُسعاة ، الذين يوليهم اإلمام في جمع الزكاة من أهلها وصرفها إلاى  :  العاملون عليها

 . مستحقيها ، ويدخل فيهم الحفظة لها والرعاة لألنعام والكتبة لديوانها 
 وا من الزكاة ؟ هل يشترط في العاملين على الزكاة أن يكونوا فقراء لكي يعط: مسألة 

فهم يعملاون للحاجاة إلايهم ولايس      ال يشترط ذل  ، بل ُيعطوا منها ، وإن كانوا أغنياء
لحاجتهم ، فإذا ُأضيف إلى ذل  أنهم فقراء ، وأنو نصيبهم من العمالة ماا يكفاي ماؤنتهم    

 ( للعمالة و الفقر ) ومؤنة عيالهم فإنهم يأخذون النصيبين 
 بهم ؟ من هم المؤلفة قلو: مسألة 

]*[ المؤلفة قلوبهم أقسام : 
صفوان بن أمية من غنائم ُحناين    النبي من ُيعطى رجاء إسالمه ، كما أعطى  منهم( 1)

فلم يزل يعطيني حتى صار أحبو الناس :  ) وقد كان شهدها مشركًا ، قال صفوان بن أمية 
 ( الثابت في  صحيح مسلم ( )إليو بعد أن كان ابغض الناس إليو 

من ُيعطى ليحسن إسالمه ، ويثبت قلبه ، كما أعطى يوم حنين جماعة ليحسان   ومنهم( 2)
 )  قاال رساول اهلل   ( حديَّ سعد بن أبي وقاص الثابت في  صحيح مسلم  ) إسالمهم ، 

 (  في نار جهنم  منه خشية أن يكب في النار على وجهه إليو وغيره أحبل إني ألعطي الرجل 
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 لما ُيرجى من إسالم نوظَرائِه  من ُيعطى ومنهم( 3)

من ُيعطى ليجبي الصدقات ممن يليه ، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من  ومنهم( 4)
 . أطراف البالد 

 كيف نعرف أنه ُيرجى إسالمه ؟ : مسألة 
 . نعرف بالقرائن ، كأن يطلب كتيبًا يقرأ فيه عن اإلسالم 

 هم لكفِّ شرهم أن يكون سيدًا مطاعًا ؟ هل يشترط في إعطاء المؤلفة قلوب: مسألة 
 . نعم ُيشترط ذل ، ألن الواحد من عوام الناس ال يضر المسلمين شره ، بخالف سادة القوم 

 هل نعطي من نؤلف قلبه قلياًل أم كثيرًا ؟ : مسألة 
  .نعطيه من الزكاة القدر الذي يتحقق معه تأليف قلبه مهما كان كبيرًا 

 فلم يزل يعطيني حتى صار أحبو الناس إليو بعد أن كان ابغض )   :قال صفوان بن أمية
 (الثابت في  صحيح مسلم ( )الناس إليو 

 ؟ (  َوِفي الّرَقاِب: )ما المقصود بقوله تعالى : مسألة 
المقصود بهم الرقيق ، ويشمل المكاتبون ، فيعطى المكاتبون من مال الزكاة  ( َوِفي الّرَقاِب)

األرقاء غير المكاتبون ) لهم بعد اهلل في ف  رقابهم من الرق ، ويشمل كذل   ما يكون عونًا
 فُيشترون من مال الزكاة وُيعتقون ، ( َوِفي الّرَقاِب: )ألنهم داخلون في عموم قوله تعالى ( 
النباي  أن ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  المجاهُد في سبيل اهلل ، والمكاتب الذي يريد األداء ، : ٌق على اهلل عونه ثالٌَّ ح: ) قال

 (  والناكح الذي يريد العفاف
 هل ُيف  األسير المسلم من مال الزكاة ؟ : مسألة 
ألنه إذا جاز أن نف  العبد من رق العبودية ، جاز لنا أن نف  األسير من  أنه يجوز الصحيح

بودية ، ألنه معرٌض للقتل ال سيما إن هدوَد األسيُر بقتله إن شيئ قد يكون أعظم من رق الع
 . لم يدفع إليه المال 

 ؟ ( َواُلَغاِرِميَن: )ما المقصود بقوله تعالى : مسألة  
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أصيب رجل في عهد رساول   :قال ( الثابت في  صحيح مسلم   أبي سعيد الخدريحديَّ )
عليه فلم  فتصدق الناُس ( تصدقوا عليه)  النبي ابتاعها فكثر دينه فقال  في ثماٍر   اهلل

 ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إال ذل ) لغرمائه   النبي  فقال يبلغ ذل  وفاء دينِه
 هل األفضل أن نعطي الغارم الدراهم ليسدو دينَّه أم نسدلها عنه ؟ : مسألة 

 :  اآلتي المسألة على التفصيل
لى سداد دينه ، فاألفضل نعطيه فيسد  هو، حتى كان ثقة وُعرف عنه أنه حريٌص ع إذا( 1)

 . ال نوظهر منة اإلنسان عليه 
كان يخشى أن يصرف الدراهم التي نعطيها له فإننا ال نعطيه ، بال ناذهب إلاى     وإذا( 2)

 . الغريم ونسدُِّد دينه 

 ؟ ( َوِفي َسِبيِل الّلِه: ) ما المقصود بقوله تعالى: مسألة 
أي الجهاُد في سبيل اهلل وهو يشمل الغزاة ، وأسلحة الغزاة ، وكاُل ماا    (َوِفي َسِبيِل الّلِه)

 ُيعين على الجهاد في سبيل اهلل ، 
 يشمل جميع أعمال البر ؟ ( َوِفي َسِبيِل الّلِه: ) هل قوله تعالى:مسألة 
ولكن هذا القول ضعيف ، إذ لو صح لما كان للحصر المذكور في  به قال بعُض أهل العلم

 بة فائدة ، مية التو
َإّنَما الّصَدَقاتو َلُلفوَقَرمِء َواُلَمَساِكيِن َواُلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواُلُمؤ ّلَفِة قولووُبُهْم َوِفي الّرَقاِب ):قال تعالى

 ( 60/التوبة  )( َواُلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِه َواْبِن الّسِبيِل َفِريَضًة ّمَن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم
 ؟ (  اْبِن الّسِبيِل)من هو : مسالة

هو المسافر المنقطع به السفر ، نعطيه من مال الزكاة ما ُيوصله إلى بلاده   ( اْبِن الّسِبيِل)
 . حتى لو كان غنيًا ، وال نقول له اقترض ألن  غني ، بشرط أن يكون سفره في طاعة 

 ما معنى المنقطع به السفر ؟ : مسألة 
 . قته وليس معه ما يوصله إلى بلده هو الذي نفدت نف

 إذا كان ابن السبيل في سفر محرم ، هل ُيعطى من مال الزكاة ؟ : مسألة 
 . ال نعطيه إال إذا تاب ، فيكون قد استفاد بالتوبة و المال 
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هل يجب على دافع الزكاة أن يعمو األصناف الثمانية ، أم يجوز أن يقتصار علاى    :مسألة 
 هم ؟ صنٍف واحد من

 أن يقتصر على ه،و يجوز ل ال يجب على دافع الزكاة أن يعمو األصناف الثمانية
  . صنٍف واحد منهم

َإن توْبُدوُا الّصَدَقاِت َفِنِعّما ِهَي َوَإن توُخفووَها َوتوْؤتووَها اُلفوَقَرمَء َفُهاَو َخْياٌر ّلكواْم    ): قال تعالى 
 ( 201 /البقرة  )( ُه ِبَما َتْعَملووَن َخِبيٌرَوُيَكّفُر َعنكوم ّمن َسّيئ اِتكوْم َوالّل

أن الصدقة تستخدم في زكاة الفرض ، وقد ذكر الفقراء وهم صنف من الثمانية ،  :الشاهد 
 فدل على أن مية التوبة المراد بها بيان المستحقين للزكاة وليس ألنه يجب إعطائهم كلهم ، 

بن جبل  حين  لمعاٍذ رسول اهلل  ، قالقال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )  
إن  ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال  :بعثه إلى اليمن 

اهلل و أن محمدا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قاد فارض علايهم    
  فاأخبرهم أن اهلل قاد فارض    خمُس صلواٍت في كل يوٍم و ليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذل

تؤخذ من أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإيا  و كرائم  عليهم صدقًة
  . أموالهم و اتِق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين اهلل حجاب 

باة  والفقراء من األصناف الثمانية ، مما دل على مية التو(  فترُد على فقرائهم  : ) الشاهد 
 . وليس ألنه يجب إعطائهم كلهم ( المستحقين للزكاة ) هي بيان 
 هل يجوز دفع الزكاة إلى الخالة  أو العم ، إن كانوا من أهل الزكاة ؟ : مسألة 

وذل  أفضل ، ألنه يكون له أجار  ( ال تلزمه مؤنتهم ) يجوز أن يدفع الزكاة ألقاربه الذين 
  .الصدقة و أجر القرابة 

أيجازُئ  )   سألتو رسول اهلل (  امرأة ابن مسعود الثابت في  الصحيحين حديَّ زينب ) 
نعام ، لهاا   :   عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتاٍم في حجري ؟ قال رسول اهلل 

 ( أجران أجُر القرابة وأجُر الصدقة 

هل يجب على دافع الزكاة أن يعمو األصناف 
 الثمانية
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َقةو الّصادَ ) :     قال   أن النبي (  صحيح الترمذيحديَّ سلمان بن عامر الثابت في  ) 
 (    على المْسِكيِن َصَدَقٌة وِهَي على ِذي الّرِحِم ِثُنَتاِن صَدَقٌة وِصَلٌة

لو أن إنسان راتبه يكفيه هو وزوجته فقط ، وال يستطيع أن يساعد والده ، فهال  : مسالة 
 يعطي والده من الزكاة ؟ 

 . نعم يعطيه من الزكاة ألنه حينئٍذ ال تلزمه نفقته 
 
 

 
 

 قصود بموانع الزكاة ؟ ما الم: مسألة 
هي الموانع التي تمنع الشخص من إعطائه الزكاة ، وذل  ألن األساباب ال   :موانع الزكاة 

 . تتم إال باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها 
 هل تدفع الزكاة إلى هاشمي ؟ : مسألة 

ًا فاال  أشرف الناس نسب ، ومل محمٍد   ، ألنهم من مل محمدًا  ال تدفع الزكاة لهاشمي
 ُيعطون من الزكاة إكرامًا لهم ألن الزكاة أوساخ الناس ، 

: ) قال  أن النبي ( حديَّ عبد المطلب بن ربيعة بن الحارَّ الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 ( إنو الصدقة ال تنبغي آلل محمٍد إنما هي أوساخ الناس 

 رساول اهلل   كان) قال ،( الصحيحين الثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  
مان   ، حتى يصير عنده كومااً بتمرههذا بتمره وهذا  رام النخل، فيجُئؤتى بالتمر عند ِصُي

والحسين رضي اهلل عنهما يلعبان بذل  التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله  تمر، فجعل الحسُن
ال    أما علمت أن مل محماد : )فأخرجها من فيه، فقال  في فيه، فنظر إليه رسول اهلل 

  (يأكلون الصدقة
 .قطعه وقطف الثمر أي :  (صرام النخل )

 موانع الزكاة
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أباي  حاديَّ  )   أن النبي( الصحيحين الثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
إلاى أهلاي،    إني ألنقلُب): قال   أن النب( الصحيحين الثابت في   هريرة  رضي اهلل عنه 

  (كلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيهاعلى فراشي، فأرفعها آل التمرة ساقطًة فأجُد
تنبيه : إذا تحولت الصدقة إلى هدية جاز للنبي   ، أن يأكلها 
ق به على بريرة، قاال  صدِّتو لحٍمُأتَي ب  أن النبي( الصحيحين أنس الثابت في  حديَّ )   

  (ولنا هدية وهو هو عليها صدقة
 ده ليسدو دينه ؟ هل يجوز للولد أن يدفع زكاته إلى وال: مسألة 

 
 

  
من أمرين  ووهذه المسألة ال تخل : 

إذا كان الولد غني يتسع ماله إلى حٍد يستطيُع معه أن ينفق على والده ، فإنه حينئٍذ  :األول 
 . تلزمه نفقته ، ومن ثمو ال يجوز أن يعطيه من الزكاة ألنه غنُي بغناه 

 ( ابان ماجاه   ي الثابت في  صحيح عبد اهللبن جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
أنات   : يا رسول اهلل إن لي ماال وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح ماالي فقاال  ل قا أن رجاًل

 ( ومال  ألبي 
إذا كان الولُد فقيرًا ، ال يتسع ماله لينفق على والده ، فإنه حينئٍذ ال تلزمه نفقته ،  :الثاني 

 . كاة ليسدو دينه ومن ثم يجوز له أن يعطيه من الز
 هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها ؟ : مسألة 

 . ال تلزمها نفقته  ايجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها ألنه
 هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته لتشتري به طعامًا أو شرابًا أو ثوبًا ؟ : مسألة 

 . ال يجوز ذل  ألنه تلزمه نفقتها  
 جوز أن يعطي الزوج لزوجته من الزكاة لتسدو دينها ؟ هل ي: مسألة 

 . يجوز ذل  ألن قضاء الدين عن زوجته ال يلزمه 
  

 ( ألنه غنٌي بغناه ) أنه ال يجوز إعطاُء الزكاة لمن تلزمه نفقته  :القاعدة 

 لمًا  بعض مسائل الزكاة التي ينبغي أن ُيحيط اإلنساُن بها ع
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تنبيه :  كان في بادئ األمر ال يحل لرجٍل عنده فائٌض من مال أن يبيت عليه دون
ر معين إذا ينفقه في سبيل اهلل ، ثم صار األمُر بعد ذل  إلى تقدير النصاب وتقدير مقدا أن

 دفعه اإلنسان فقد طهرو ماله مهما كثر المال ولو ملئ األرض ذهبًا 
خرجنا مع عبد اهلل بن عمر : قال  (خالد بن أسلم الثابت في  صحيح البخاري حديَّ ) 

َواّلِذيَن َيُكِنُزوَن الّذَهَب ) :عن قول اهلل تعالى  أخبرني: رضي اهلل عنهما، فقال أعرابي
ابن عمر رضي اهلل عنهما قال  ( ُينِفقووَنَها ِفي َسِبيِل الّلِه َفَبّشْرُهْم ِبَعَذاٍب أ َليٍمَواُلِفّضَة َواَل

نزل الزكاة، قبل أن تو ذل له، إنما كان  زكاتها فويٌل من كنزها فلم يؤدِّ: رضي اهلل عنهما
  ( لألموال هرًافلما أنزلت جعلها اهلل طو

 
 

  ي الصدقة من كسٍب طيب ؟اذكر الدليل على وجوب تحر: مسألة 
من  :قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

اهلل إال الطيب، فإن اهلل يتقبولهاا بيميناه، ثام    يقبل طيب، وال  من كسٍب ٍةتمر ق بعدِلتصدو
 ( الجبل مثل  تصيُريربِّيها لصاحبها كما يربِّي أحدكم َفلوووُه، حتى

 :قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
َيا :)قال تعالىإّن اهلل َطّيٌب واَل َيُقَبُل إاّل َطّيبًا، َوَإّن اهلل أَمَر الُمْؤِمِنيَن ِبَما أَمَر ِبِه الُمْرَسِليَن، )

َيأ ّيَهاا  ): تعاالى   َوقال (لووا َصاَلحًا إني ِبَما َتْعَملووَن َعِليٌمأ ّيَها الّرُسُل كولووا ِمَن الّطّيَباِت َواْعَم
  َذَكَر الّرُجال   ثم( اّلِذيَن مَمنووُا كولووُا ِمن َطّيَباِت َما َرَزُقَناكوْم َواُشكوُروُا لّلِه َإن كوُنتوْم َإّياُه َتْعُبُدوَن

َوَمُطَعُمُه َحَراُم، َوَمُلَبُساُه َحاَراٌم   يارب يارب َماِء إَلى الّس يهُيِطيُل الّسَفَر أُشَعََّ أُغَبَر َيُمّد َيَد
  (له َوغوِذَي ِباُلَحَراِم َفاّنى ُيْسَتَجاُب 

 

 أدى زكاته فليس بكنزما 

 

 الصدقة من كسٍب طيب
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 ؟  الطيب في الصدقة اذكر الدليل على أنه ينبغي على اإلنسان  أن يخرج: مسألة 

َتَنالووُا اُلِبّر َحّتاَى  َلن ): )امتثااًل لقوله تعالى  في الصدقة الطيب يخرجيجب على اإلنسان أن 
 ( 92 /مل عمران )(  توُنِفقووُا ِمّما توِحّبوَن َوَما توُنِفقووُا ِمن َشْيٍء َفَإّن الّلَه ِبِه َعِليٌم

َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنوَوُا أ ُنِفقووُا ِمن َطّيَباِت َما َكَسْبتوْم َوِمّمآ أ ُخَرْجَنا َلكوم ّماَن األْرِض  : )تعالى ولهقو
َتَيّمُموُا اُلَخِبيََّ ِمُنُه توُنِفقووَن َوَلْستوْم ِبآِخِذيِه َإاّل أ ن توُغِمُضوُا ِفيِه َواْعَلُمَوُا أ ّن الّلاَه َغِناّي    َواَل

 ( 260/البقرة  )( َحِميٌد
مان   بالمدينة مااًل األنصار كان أبو طلحة أكَّو :قال  (الصحيحين أنس الثابت في  حديَّ ) 

 وكاان رساول اهلل    ، وكانت مستقبلة المسجد اء ،رَحْيإليه َب لِهأموا وكان أحُب نخل ، 
َلن َتَنالووُا اُلِبّر َحّتاَى  ) اآليةنزلت هذه ُأفلما  : قال أنس ، فيها طيب يدخلها ويشرب من ماٍء

  ى رسول اهلل قام أبو طلحة إل( توُنِفقووُا ِمّما توِحّبوَن َوَما توُنِفقووُا ِمن َشْيٍء َفَإّن الّلَه ِبِه َعِليٌم
َلن َتَنالووُا اُلِبّر َحّتَى توُنِفقووُا ِمّما توِحّبوَن َوَما ): تبار  وتعالى يقول إن اهلل يا رسول اهلل فقال 

وإنها صدقة هلل أرجاو  اء رَحْيَب أموالي إليو وإن أحبو (  توُنِفقووُا ِمن َشْيٍء َفَإّن الّلَه ِبِه َعِليٌم
ذل   بٍخ   قال رسول اهلل أرا  اهلل ، فضعها يا رسول اهلل حيَّ ،  رها عند اهللّخُزها وبرو
،فقال أبو  وإني أرى أن تجعلها في األقربين، ما قلت  قد سمعتوو ، رابح رابح ذل  ماٌل ماٌل

 (  فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه أفعُل يا رسول اهلل : طلحة 
 
 
 

 ه البر ؟هل يجوزانفاق المال كله في وجو: مسألة 
ال : )قاال   النبي أن ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

فسمعه جااٌر   اهلل القرمن فهو يتلوه مناء الليل ومناء النهار،علمه  رجٌل: حسد إال في اثنتين

 إخراج الطيب في الصدقة

 

 جواز إنفاق المال كله في وجوه البر 
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اًل فهاو  ورجل متاه اهلل ماا  ليتني أوتيتو مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتو مثل ما يعمل ،: له فقال 
 ( ليتني أوتيتو مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتو مثل ما يعمل : يهلكه في الحق ، فقال رجل 

 :قال اإلمام ابن حجر في الفتح  ]*[
لعليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه قال هما مكد القربات التي امعناه حصر المرتبة  

فيكون من مجااز التخصايص أي ال   يغبط بها وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما 
غبطة كاملة التأكيد لتأكيد أجر متعلقها الى الغبطة بهااتين الخصالتين وقاال الكرمااني     

 .الخصلتان المذكورتان هنا غبطة ال حسد لكن قد يطلق أحدهما على االخر 
 
 
 

الصدقة حال الصحة أعظم أجرًا وأصادق نياة مان صادقة     اذكر الدليل على أن : مسألة 
 ؟ ض و المحتضرالمري

فيه داللة على أن مجاهدة النفس المجبولة علاى الشاح   (  صحيح شحيح) :صحيح شحيح
حال الصحة ، أكثر من حالة المرض وذل  ألن الثابت فيصحيح يخشى الفقر ويأمل الغناى   

 . ويؤمل في الدنيا بخالف المريض والمحتضر 
 
 
 

 ة وكراهية التسويف  ؟المسارعة بالصدقاذكر الدليل على استحباب : مسألة 

، فإن التؤدة فكل شيء خير إال فاي عمال    من أحب أن يتصدق فعليه أن يسارع إلى ذل 
  .اآلخرة 

التؤدة فكل : )قال   النبي أن ( أبي داوود حديَّ سعد بن أبي وقاص الثابت في  صحيح ) 
  (شيٍء خير إال عمل اآلخرة 

 :قال   النبي أن  (حيحين الخزاعي الثابت في  الصحارثة بن وهب  حديَّ) 

 الصدقة حال الصحة أعظم أجرًا 

 والمحتضر   

 المسارعة بالصدقة وكراهية التسويف  
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، يقول الرجل  هامن يقبلو بصدقته فال يجُد ، يمشي الرجُل زماٌن فإنه يأتي عليكم تصدوقوا، ) 
 (  لو جئت أمس لقبلتوها أما اليوَم فال حاجَة لي بها : 
 
  
 
الصدقة ولو بالشيء القليل وأنها قد تكون سببًا فاي  اذكر الدليل على استحباب : مسألة   

 النجاة من؟

 :قاال   النباي   أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
اهلل إال الطيب، فإن اهلل يتقبولها بيمينه، ثام  يقبل طيب، وال  من كسٍب ٍةتمر ق بعدِلمن تصدو)

 ( الجبل مثل  تصيُريربِّيها لصاحبها كما يربِّي أحدكم َفلوووُه، حتى
إال  من أحادٍ ليس منكم )  :قال  النبي  أن (الثابت في  الصحيحينن حاتم دي بحديَّ ع) 

منه  م وينظر أشأَمفينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدو ، ليس بينه وبينه ترجمان ربهسيكلمه 
 ولو بشاقِ  فاتقوا الناَر ، ِهوجِه تلقاَء م وينظر بين يديه فال يرى إال الناَرفال يرى إال ما قدو

 (   ةتمر
 
 

 من مداب الصدقة أن يتصدق بيمينه وأن يخفيها ؟    اذكر الدليل على أن : مسألة 

قاال   النباي   أن (الثابت   الثابت في  الصاحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
ِعَباَدِة اهلل، َوَرُجٌل فيَ أ  َإَماٌم َعاِدٌل، َوَشاٌب َنَش: َسْبَعٌة ُيِظّلُهُم اهلل في ِظّلِه َيْوَم اَل ِظلَّ َإاّل ِظّلُه):

َوَرُجاٌل َدَعُتاُه   عليه ،  َوَتَفّرَقايه َعَل اهلل اْجَتمَعا َوَرُجاَلِن َتَحاّبا في ، ِجِداالَمْسفي  َقُلُبُه ُمَعّلٌق
 َتْعَلاَم  َوَرُجٌل َتَصّدَق ِبَصَدَقٍة َفأ ُخَفاَها َحّتى ال ، َوَجَماٍل َفَقال  َإّني أ َخافو اهلل منصٍبامرأة َذاتو 

  (َوَرُجٌل َذَكَر اهلل َخاَليًا َفَفاَضُت َعْيَنُه ، ِشَمالوُه َما توُنِفقو َيِمينوُه 
صدقةو السر توطفُئ غضب  ):قال  النبي  أن (حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح الجامع)

 ( الرب ، وصلةو الرحم تزيُد في العمر ، وفعُل المعروف يقي مصارع السوء
 صدقة السر أفضل أم صدقة الجهر أفضل ؟ هل : مسألة 

 الصدقة ولو بالشيء القليل 

 مينه وأن يخفيها     من مداب الصدقة أن يتصدق بي
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َإن توْبُدوُا الّصَدَقاِت َفِنِعّماا  : )، لقوله تعالى  األصل في المسألة جواز الصدقة سرًا وعالنية
َملواوَن  ِهَي َوَإن توُخفووَها َوتوْؤتووَها اُلفوَقَرمَء َفُهَو َخْيٌر ّلكوْم َوُيَكّفُر َعنكوم ّمن َسّيئ اِتكوْم َوالّلُه ِبَما َتْع

 ( 201 /البقرة  )( َخِبيٌر
 ويبقى النظر هل صدقة السر أفضل أم الجهر ؟ 

 : أن المسألة على التفصيل اآلتي : نقول بتوفيق اهلل تعالى 
 . األفضل فيها الجهر إلظهار شعيرة من شعائر اهلل تعالى وهي الزكاة  :الفرض  صدقة( 1)
أخلص للنية وأبعُد عن الرياء وأسلم للقصد ، األفضل فيها السر ألنها  :التطوع  صدقة( 2)

 . والسالمة ال يعدلوها شيء 
 

 

 
 

 ؟     االستعفاف عن المسألةاذكر الدليل على فضيلة : مسألة 

 العليا خيٌر اليُد ):قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحينحكيم ابن حزام حديَّ )
ه اهلل، عفَّا غنى، ومن يستعفف ُي عن ظهِر لصدقِةا من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخيُر

 (   ومن يستغن يغنه اهلل
وهاو  قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 اليادُ فمن اليد السافلى،   العليا خيٌر اليُد)على المنبر ، وذكر الصدقة و التعفف و المسألة 
 ( هي السائلة  يد السفلىالهي المنفقة ،و  العليا
  رساول اهلل  أ ّن َناساًا ِماَن األُنَصااِر َسأ لووا    (في  الصحيحينالثابت  أ ِبي َسِعيٍدحديَّ ) 

َما َيكووُن ِعُنِدي ِماْن َخْياٍر َفَلاْن     :  حتى َنِفد ما عنده فقال َفأ ْعَطاُهْم، ثوّم َسألووه َفأ ْعطاُهْم، 
ف ُيِعّفُه اهلل، َوَمْن َيْسَتُغِن ُيُغِنِه اهلل، َوَمْن َيَتَصّبْر ُيَصّبْرُه اهلل، َوَماا  أ ّدِخَرُه َعُنكوْم، َوَمْن يستعف

 (   ِمَن الّصْبِر َوأ ْوَسَع ًاَخْير عطاءًاُأْعِطَي أَحٌد 
 ):قاال   النباي   أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 رجاالً  له من أن يأتَي على ظهره، خيٌر له، فيحتطبوْبحدكم َحوالذي نفسي بيده، ألن يأخذ أ
  (عهَنأو َم ه، أعطاُهفيسأَل

 االستعفاف عن المسألة
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 ما أكل أحٌد ):قال  النبي  أن( حديَّ المقدام بن معد يكرب الثابت في  صحيح البخاري )
  (من عمل يده من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي اهلل داود كان يأكُل قط، خيٌر طعاٌم

قاال   النبي  أن (الثابت   الثابت في  صحيح مسلم   هريرة  رضي اهلل عنه  أبيحديَّ )
 ( كان زكرياء نجارًا ) :
 ):قاال   النباي   أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

إنماا   ، والتمرتاان  واللقمتان والتمرةو على الناس ترده اللقمةو الذي يطوفو ليس المسكيُن
 (  يسأل الناسف وال يقوُم فيتصدق به يغنيه وال يفطُن غنًى الذي ال يجُدالمسكيُن  
  (َيْسأ لووَن الّناَس َإُلَحافًا ال )إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرأوا  إن شئتم ) وفي رواية 
  

 
 
 

 كراهية المسألة ؟    اذكر الدليل على : مسألة 

 لي أن ال يساأل   من يكفْل ):قال  النبي  أن( وود أبي داحديَّ ثوبان الثابت في  صحيح )
 (  شيئاالناس  له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان ال يسأُل وأتكفُل الناس شيئًا

ليساتغن أحادكم عان     ):قال  النبي  أن( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح الجامع )
 ( الناس بقضيب سوا  

مان  ) :قاال   النبي أن ( والترمذي ود أبي داوحديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيحي ) 
 ومن أنزلها باهلل أوش  اهلل له بالغنى إما بموٍت ، فاقته ْدَسأصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تو

 ( أو غنى عاجل عاجٍل
  
 

وال  غيار مشارفٍ  جواز أخذ المال لمن ُأعطيه بشرط أن يكاون  اذكر الدليل على : مسألة 
 ؟     سائل

 كراهية المسألة

 

 وال سائل غير مشرٍفجواز أخذ المال لمن ُأعطيه بشرط أن يكون 
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سمعت عمر بن الخطااب  : قال ( في  الصحيحينالثابت ي اهلل عنهما ابن عمر رضحديَّ ) 
 كان رسول اهلل : يقول خاذه،  : )من هو أفقر مني فقال أعطِه ، فأقوُليعطيني العطاَء

  (ه نفس بِعُت، وما ال، فال توذُهوال سائل، فخو ، وأنت غير مشرٍفإذا جاء  من هذا المال شيٌء
  
 

 ؟     ذم من سأل الناس تكثرًا  اذكر الدليل على : مسألة 

ماا  ) :قال  النبي  أن( الثابت   الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
  (لحم ةوَعْزليس في وجهه ُم الناس، حتى يأتي يوم القيامِة يسأُل الرجُل يزاُل
مان  )  :ل قا النبي  أن( الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 (  فليستقل أو ليستكثر فإنما يسأل جمرًا سأل الناس تكثرًا
  
 

 تحري إعطاء الصدقة للمتعفف  ؟    اذكر الدليل على : مسألة 

 ):قاال   النباي   أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
إنماا   ، والتمرتاان  متان والتمرةوواللق على الناس ترده اللقمةو الذي يطوفو ليس المسكيُن

 (  يسأل الناسف وال يقوُم فيتصدق به يغنيه وال يفطُن غنًى الذي ال يجُدالمسكيُن  
 ( َيْسأ لووَن الّناَس َإُلَحافًا ال )إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرأوا  إن شئتم ) وفي رواية 

 
 
 

     كراهية الرجوع في الصدقة  ؟اذكر الدليل على : مسألة 

لنا مثُل السوِء  ليس ):قال  النبي  أن (حديَّ ابن عباس الثابت   الثابت في  الصحيحين)
 ( الذي يعوُد في ِهبته كالكلِب يعوُد في قيئه 

 
 

 ذم من سأل الناس تكثرًا  

 

 إعطاء الصدقة للمتعفف   

 

 كراهية الرجوع في الصدقة    

 

 كراهية الحرص على الدنيا ألنه يفسد الدين     
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 كراهية الحرص على الدنيا فإنه يفسد الدين ؟    اذكر الدليل على : مسألة 

ال  ):قال  النبي  أن (الصحيحين  الثابت   الثابت في أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 ( في ُحِب الدنيا وطوِل األمل : يزاُل قلب الكبير شابًا في اثنين 

من  البن مدم واديًا أنلو  ):قال  النبي  أن (حديَّ أنس الثابت   الثابت في  الصحيحين)
على من  اهلل ويتوُب ، بن مدم إال الترابا يمأل جوفو لنو نواديا أحبو أن يكون له ذهٍب 
 (  تاب
َما ِذْئَباِن َجاَئَعااِن  ) :قال  النبي  أن(  صحيح الترمذيالثابت في  َكْعِب بِن َماَلِ  حديَّ ) 

 ( َغَنِم ِبأ ُفَسَد لَها ِمْن ِحْرِص اُلَمرِء َعَلى اُلَماِل َوالّشَرِف َلِدِيِنه علىُأْرِساَل
  
 

     فضيلة التحلي بالقناعة ؟اذكر الدليل على : مسألة 

قد أفلح من أسلم ) :قال  النبي  أن( حديَّ عبد اهلل بن عمر الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 ( و ُرزق كفافًا و قنَّعه اهلل بما متاه 

 ):قاال   النباي   أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . أي شيٌء يسُد الرمق ( اللهم ارزق مل محمدًا قوتًا 

) :قاال   النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 ( ليس الغنى عن كثرِة العرض ولكن الغنى غنى النفس 

مان أصابح    ):قال  النبي  أن( حديَّ عبيد اهلل بن محصن الثابت في  صحيح الجامع ) 
 ( نما حيزت له الدنيا منكم ممنًا في سربه معافى في جسده عنده قوتو يومه فكأ

 
 
 

 فضيلة التحريض على الصدقة و الشفاعة فيها ؟    اذكر الدليل على : مسألة 

 اعة كنز ال يفنى    القن

 

 التحريض على الصدقة و الشفاعة فيها     

 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      341 

إذا أتاه طالُب  قال ، كان رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين   تحديَّ أبي موسى الثاب)
 ( اشفعوا تؤجروا ويقضي اهلل على لسان نبيه ما أحب : ) حاجٍة أقبل على ُجلسائه فقال 

 
 
 

 أن الصدقة على األقارب أعظم أجرًا  ؟    اذكر الدليل على : مسألة 

 .الصدقة على األقارب أعظم أجرًا ألن فيها أجُر الصدقة و أجر القرابة 
 مااالً      بالمدينة األنصار ُركان أبو طلحة أكث :قال  (الصحيحين أنس الثابت في  حديَّ ) 

 وكان رسول اهلل  ، وكانت مستقبلة المسجد اء ،رَحْيَبإليه  أموالِه وكان أحُب من نخل ، 
َلن َتَنالووُا اُلِبّر َحّتاَى  ) اآليةنزلت هذه ُأفلما  : قال أنس ، فيها طيب يدخلها ويشرب من ماٍء

   قام أبو طلحة إلى رسول اهلل( توُنِفقووُا ِمّما توِحّبوَن َوَما توُنِفقووُا ِمن َشْيٍء َفَإّن الّلَه ِبِه َعِليٌم
َلن َتَنالووُا اُلِبّر َحّتَى توُنِفقووُا ِمّما توِحّبوَن َوَما ): تبار  وتعالى يقول إن اهلل يا رسول اهلل فقال 

وإنها صدقة هلل أرجاو  اء رَحْيَب أموالي إليو وإن أحبو (  توُنِفقووُا ِمن َشْيٍء َفَإّن الّلَه ِبِه َعِليٌم
ذل   بٍخ   قال رسول اهلل أرا  اهلل ، يا رسول اهلل حيَّ فضعها ، رها عند اهلل ّخُزها وبرو
،فقال أبو  وإني أرى أن تجعلها في األقربين، ما قلت  قد سمعتوو ، رابح رابح ذل  ماٌل ماٌل

 (  فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه أفعُل يا رسول اهلل : طلحة 
إذا أنفق  ):قال  النبي  أن (حينحديَّ أبي مسعود األنصاري الثابت   الثابت في  الصحي)

 ( الرجُل على أهله يحتسبها فهو له صدقة 
   رساول اهلل أنها أعتقت وليدًة في زمان ( حديَّ ميمونة الثابت   الثابت في  الصحيحين)

 ( لو أعطيِتها أخوال  كان أعظُم ألجر  : ) فقال 
 النبي  أن (لبخاري  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح ا عن سعد بن أبي وقاصحديَّ )

إن  لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل إال أجرت عليها، حتاى ماا تجعال فاي فاي       :قال 
 (.امرأت 

 الصدقة على األقارب أعظم أجرًا      
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قاال   النبي  أن (الثابت   الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
ت به على المسلمين ديناٌر أنفقته في سبيل اهلل ، و ديناٌر أنفقته في رقبة ، و ديناٌر تصدق ):

 ( ، و ديناٌر أنفقته على أهل  ، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهل  
 
 
 

 جواز صدقة المرأة على زوجها وولدها ؟    اذكر الدليل على : مسألة 

 رساول اهلل  سألتو: قالت ( الثابت   الثابت في  الصحيحينبن مسعود زينب امرأة حديَّ ) 
  رساول اهلل ؟ قال في حجري على زوجي وأيتاٍم لنفقةمن الصدقة اعني  ئأيجز     :

  (القرابة  أجُرو الصدقة لها أجران، أجُر
 
 
 

ثبوت أجر المتصدق إن وقعت في غير أهلها طالما اجتهد وباذل  اذكر الدليل على : مسألة 
   ما في وسعه ؟  

قاال  ) ):قال   رسول اهلل أن (في  الصحيحينالثابت  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
ق صادِّ تو ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون رجل

اللهم ل  الحمد، ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، : على سارق، فقال
اللهم ل  الحمد، على زانياة؟ ألتصادقن   : ق الليلة على زانية، فقالصدِّفأصبحوا يتحدثون تو

ق علاى غناي،   صادِّ فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تو. ة، فخرج بصدقتهبصدق
أماا صادقت    : تي فقيل لهاللهم ل  الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فُأ: فقال

ناها، وأماا  فلعلها أن تستعف عن ِز: عن سرقته، وأما الزانية فلعله أن يستعفَّ على سارق
  (مما أعطاه اهلل، فينفق فلعله يعتبُر: الغني

إذا ):قال   النبي أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  (حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 صدقة المرأة على زوجها وولدها       

 

 ثبوت أجر المتصدق إن وقعت في غير أهلها 
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التحذير لمن يتخوض في مال اهلل بغير حق سواء في الزكااة أو  اذكر الدليل على : مسألة 
 رها ؟    غي

إن ناسًا  ):قال   النبي أن (حديَّ خولة األنصارية الثابت   الثابت في  صحيح البخاري)
 ( فلهم الناُر يوم القيامة  ٍقيتخوضون في ماِل اهلل بغير ح

 
 

  
 

 أنه ال تحل الصدقة للقوي المكتسب  ؟    اذكر الدليل على : مسألة 

) :قال  النبي أن ( والترمذي أبي داوود يحي حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صح)  
 ( ال تحُل الصدقةو لغنٍي وال لذي ِمرٍة َسِوي 

 أي ذي قوة  (ذي ِمرٍة )
 سليم األعضاء  (َسِوي )
 
 

 الصدقة الجارية ؟    فضل اذكر الدليل على : مسألة 

قال  نبي ال أن (الثابت   الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
صدقٍة جارية ، أو علٍم ُينتفع باه ، أو ولاٍد   : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة  ):

 ( صالٍح يدعوا له 
 
 
 

 ما هي زكاة الفطر ؟ : مسألة 

 زكاة الفطر

 تحذير لمن يتخوض في مال اهلل بغيرحق 

 ال تحل الصدقة للقوي المكتسب   

 

 دقة الجارية    الصفضل 
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هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، وهي واجبة على كال فارٍد مان     :زكاة الفطر 
 أو أنثى ، حر أو عبد ، المسلمين صغيرًا أو كبيراو ، ذكرًا 

 قال ، فارض رساول اهلل   ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
و الصغير  نثىاألذكر و ال العبد والحر ومن شعير على  من تمر أو صاعًا صاعًازكاة الفطر 

 (  أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة بهامن المسلمين أمر  و الكبير
 
 

 
 
 

 حكمة زكاة الفطر ؟ ما هي : ة مسأل
  .شرعت زكاة الفطر طوهرة للصائم من اللغو والرفَّ وطعمًة للمسكين 

    اهلل  فارض رساولُ   ( وابن ماجاه  أبي داوود الثابت في  صحيحي بن عباس حديَّ )

من أداها قبال الصاالة   ف ، للمساكين عمًةللصائم من اللغو والرفَّ وطو هرًةزكاة الفطر طو
 ( مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات  فهي زكاٌة

 
 

 
 

 ما هي شروط وجوب زكاة الفطر ؟: مسألة 
]*[ شروط وجوب زكاة الفطر ما يلي: 

 : اإلسالم( 1)
لمعاذ بن جبل  حاين   رسول اهلل  قال ، قال( الصحيحين الثابت في   حديَّ ابن عباس) 

كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال  إن  ستأتي قومًا أهل :بعثه إلى اليمن 
اهلل و أن محمدا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قاد فارض علايهم    
خمُس صلواٍت في كل يوٍم و ليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فاأخبرهم أن اهلل قاد فارض    

 حكمة زكاة الفطر

 

 شروط وجوب زكاة الفطر
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فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإيا  و كرائم  عليهم صدقًة تؤخذ من أغنيائهم فترُد على فقرائهم ،
   . أموالهم و اتِق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين اهلل حجاب 

 . و المقصود المسلمين (  أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة: )الشاهد 
يكون عنده فضل صاع يوم العيد وليلته عن قوته وقوت عياله وحوائجه األصالية   أن( 2)

 بة وثياب ونحو ذل  ، من مسكن وخادم ودا
من الياد   العليا خيٌر اليُد ):قال  النبي  أن (في  الصحيحينالثابت حكيم ابن حزام حديَّ )

ه اهلل، ومان  عفَّا غنى، ومن يساتعفف يُ  عن ظهِر الصدقِة السفلى، وابدأ بمن تعول، وخيُر
 (   يستغن يغنه اهلل

 
 

 
]*[ ال تودفع زكاة الفطر إال للمساكين. 
    اهلل  فارض رساولُ   ( وابن ماجاه  أبي داوود الثابت في  صحيحي ن عباس بحديَّ )

من أداها قبال الصاالة   ف ، للمساكين عمًةللصائم من اللغو والرفَّ وطو هرًةزكاة الفطر طو
 ( مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات  فهي زكاٌة
 (  للمساكين عمًةوطو: )الشاهد 
 إخراج زكاة الفطر عن الجنين ؟  هل ُيستحب: مسألة 

مان الخلفااء    ، و عثماان   ُيستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثماان  
 . الراشدين و فعله سنة 

صالى بناا    قال ، ( والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي بن سارية  العرباضحديَّ ) 
فت منها العيون ووجلت منها بليغة ذر ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظًة  رسول اهلل

فقاال أوصايكم    ؟ ع فماذا تعهد إليناا القلوب فقال قائل يا رسول اهلل كأن هذه موعظة مودِّ
 فإنه من يعش منكم بعدي فسايرى اختالفااً   حبشيًا عبدًا بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإْن

ضوا عليها بالنواجذ الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وع فعليكم بسنتي وسنِة ، كثيرًا
  (  ضاللة بدعة وكل بدعٍة محدثٍة وإياكم ومحدثات األمور فإن كل 

 مصرف زكاة الفطر
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وإفراد الضامير  (  المهديين تمسكوا بها الخلفاء الراشدين فعليكم بسنتي وسنِة : )الشاهد 
 .  إذا لو لم تكن كذل  لثنى الضمير   دل على أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته

تنبيه : تحباب إخراج الزكاة عن الجنين ، يكون المقصود بالجنين هو من تم في اس
 . له أربعة أشهر ألنه يكون إنسانًا بنفخ الروح فيه 

 
 
  
  

 ؟   ما هو وقت وجوب صدقة الفطر: مسألة 
، وذل  ألنها تسمى صدقة الفطار ، فتضااف    تجب صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد

حقق بغروب الشمس ليلة العيد ،ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوٍم إليه ، والفطر من رمضان يت
 . يؤديها قبل ذل  باليوم و اليومين  ابن عمر رضي اهلل عنهما أو يومين ، فلقد كان 

 هل يجوز إخراج صدقة الفطر بعد الصالة ؟ : مسألة 
اهلل   لتركه الفرض الذي فرضه رساول  حرام يأثم صاحبها إخراج صدقة الفطر بعد الصالة

  ، وأنها ال تجزئ ألنه عمل عماًل ليس عليه أمر اهلل ورسوله ، 
 قال ، فارض رساول اهلل   ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

و الصغير  نثىاألذكر و ال العبد والحر ومن شعير على  من تمر أو صاعًا صاعًازكاة الفطر 
 (  تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة أن بهامن المسلمين أمر  و الكبير

    اهلل  فارض رساولُ   ( وابن ماجاه  أبي داوود الثابت في  صحيحي بن عباس حديَّ )

من أداها قبال الصاالة   ف ، للمساكين عمًةللصائم من اللغو والرفَّ وطو هرًةزكاة الفطر طو
 ( مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات  فهي زكاٌة

من عمل عماًل ليس عليه أمرنا )     النبي أن ( يَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  حد) 
 ( فهو رد 

 
 

 وقت وجوب صدقة الفطر

 

 مقدار إخراج صدقة الفطر
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 ما هو مقدار إخراج صدقة الفطر؟  :مسألة 
 ( أي من قوت البلد )  صاعًا من طعام

صدقة  قال ،كونا نخرج في عهد  رسول اهلل ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 
 (  وكان طعامنا الشعير و الزبيب و األقط و التمر : طعام ، قال أبو سعيد صاعًا من  الفطر
 ما مقدار الصاع النبوي بالكيلو جرام ؟ : مسالة 

 
 

ليست قوتًا اليوم ، فهل تجزئ في صدقة  و الزبيب و األقط و التمر إذا كان الشعير: مسألة 
 الفطر ؟ 

ر هذه األصناف على أنها طعام علاى سابيل   ، ألنه ذك إذا كانت ليست قوتًا اليوم فال تجزئ
 . التمثيل وليس التعين 

 
 
 

 هل يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا أم يجزئ المال ؟ : مسألة 
 األقرب للسنة واألبرء للذمة أن تكون طعامًا ، 

صادقة   قال ،كونا نخرج في عهد  رسول اهلل ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 
 (  وكان طعامنا الشعير و الزبيب و األقط و التمر : ن طعام ، قال أبو سعيد صاعًا م الفطر

    اهلل  فارض رساولُ   ( وابن ماجاه  أبي داوود الثابت في  صحيحي بن عباس حديَّ )

من أداها قبال الصاالة   ف ، للمساكين عمًةللصائم من اللغو والرفَّ وطو هرًةزكاة الفطر طو
 ( د الصالة فهي صدقة من الصدقات مقبولة ومن أداها بع فهي زكاٌة
 (  للمساكين عمًةوطو) :الشاهد 

 

 جرام  40كيلو جرام و  2= الصاع النبوي 

 إخراج زكاة الفطر طعامًا 
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 دعا اإلسالم إلى الصدقة وحضو عليها بأسلوب يستهوي األفئدة ، ويبعَّ الهموات

 .إلى اغتنام الفرص قبل الممات 
ِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحّبٍة أ نَبَتُت َسْبَع َسَناِبل  ِفي كوالَّ  ّمَثُل اّلِذيَن ُيُنِفقووَن أ ْمَواَلُهْم ِفي َس): قال تعالى 

 ( 261 /البقرة  )( ُسنُبَلٍة ّمئ ةو َحّبٍة َوالّلُه ُيَضاِعفو َلَمن َيَشآُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم
 )( ن َشْيٍء َفَإّن الّلَه ِبِه َعِليٌمَلن َتَنالووُا اُلِبّر َحّتَى توُنِفقووُا ِمّما توِحّبوَن َوَما توُنِفقووُا ِم: )قال تعالى

 ( 92 /مل عمران 
مِمنووُا ِبالّلِه َوَرُسوَلِه َوأ نِفقووُا ِمّما َجَعَلكوم ّمْسَتُخَلِفيَن ِفيِه َفاّلاِذيَن مَمنواوُا ِمانكوْم    : )قال تعالى

 ( 0 /الحديد  )( َوأ نَفقووُا َلُهْم أ ْجٌر َكِبيٌر
ما من ياوم  ):قال  النبي  أن (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنهحديَّ )

: اللهم أعط منفقا خلفا ويقاول اآلخار  : يصبح العباد فيه، إال ملكان ينزالن، فيقول أحدهما
  (اللهم أعط ممسكا تلفا

  :قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
اهلل إال الطيب، فإن اهلل يتقبولها بيمينه، ثام  يقبل طيب، وال  من كسٍب ٍةتمر ق بعدِلمن تصدو)

 ( الجبل مثل  تصيُريربِّيها لصاحبها كما يربِّي أحدكم َفلوووُه، حتى
مانكم مان    ليس:قال  النبي  أن( حديَّ عدي بن حاتم الثابت  الثابت في  الصحيحين ) 
منه فال يرى إال ما قدوم ، وينظر  أيمنًّ ن، فينظُرماه ليس بينه وبينه ترُجإال سيكلمه رُب أحٍد

أشأم منه فال يرى إال ما قدوم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا الناار  
 (ولو بِشقِّ تمرة

 
 
 

 ما هي أنواع الصدقات ؟ : مسألة 

 صدقة التطوع

 يترتب عليها أجٌر عظيم  ا هي مما يتقى به من النار 

 أنواع الصدقات 
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]*[معرفاة ،   من أنواع البر بل هي عامة في كل ليست الصدقة قاصرة على نوع معين
 . فإن كل معروٍف صدقة 

 علاى كالِ  : )قال   النبهي أن ( ح يث أبي موسى األشعري الثابت  الثابت في  الصحيحين )
: قاالوا  قيعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدو: يا نبي اهلل، فمن لم يجد؟ قال: فقالواة صدق مسلٍم

باالمعروف،   فليعمالْ : قال فإن لم يجد؟: يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا: فإن لم يجد؟ قال
 ( وليمس  عن الشر، فإنها له صدقة

 .المستغيَّ سواء أكان مظلومًا أم عاجزا ًَ  (الملهوف ) 
 أنواع الصدقات النبي  أن (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

ين االثناين  با  دُليِعتطلع فيه الشمس،   سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوٍمُ كُل ):قال  
على دابته فيحمل عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة  صدقة، ويعين الرجُل

  (األذى عن الطريق صدقة يخطوها إلى الصالة صدقة، ويميطو خطوٍة صدقة، وكُل
 أي المفاصل  (ُسالمى )
 َّومعنى الحدي : 

( 360)بعدد مفاصاله وهاي    أن على كِل إنسان أن يتصدق كل يوٍم على سبيل االستحباب
 . مفصل شكرًا هلل تعالى أن جعل له مفاصل تمكن العظام من الثني 

ما مان مسالم يغارس    ) :قال  النبي  أن (حديَّ أنس الثابت   الثابت في  الصحيحين) 
 (غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إال كان له به صدقة

 ًاالثابات فاي  صاحيح   تكون أعظم أجرًا عندما يكون اإلنساان  أن الصدقة  وبين النبي 
 .ًا يخشى الفقر و يأمل الغنى شحيح
 أي وقت أفضل في صدقة التطوع ؟ : مسألة 

  .يزيد فضلها في عشر ذي الحجة : ، بالنسبة للزمان  يزيد فضلها في أزمان و أمكنة
 العمالُ  ما مان أياامٍ   ): قال النبي  أن (حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري) 

 وال الجهاد في سبيل اهلل قال إلى اهلل من هذه األيام يعني أيام العشر قالوا الصالح فيها أحُب
 (  يرجع من ذل  بشيءلم  ثم بنفسه ومالهيجاهد  خرجأحُد في سبيل اهلل إال  وال الجهاُد :

 . المكان  يزيد فضلها في الحرمين المكي و المدني لشرف: وبالنسبة للمكان 
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 ما هي الحاالت التي تكون فيها صدقة التطوع أفضل ؟ : مسألة 
فصل الشتاء ، فإن الفقاراء فياه   : ، وهنا  أوقات حاجة دائمة مثل  أوقات الحاجات أفضل

أن يحصل مجاعة للنااس أو جادب   : أحوج من فصل الصيف ، وهنا  حاالت طارئة مثل 
 . غيرها فيكون له أجر الصدقة و أجر القرابة فيحتاج الناس ، وكذا القرابة مقدمة على 

 إذا تعارض شرف المكان مع شدة الحاجة فأيهما ُيقدم ؟ : مسألة 
 : ُيقدم شدة الحاجة لوجهين 

 الصدقة شورعت لدفع الحاجة  أن( 1)
 . دفع الحاجة يتعلق بنفس العبادة  ألن( 2)

 متى توسن صدقة التطوع ؟ : مسألة 
 . ة بعد كفاية من يعولهم تأتي في الدرجة الثاني

 العليا خيٌر اليُد ):قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحينحكيم ابن حزام حديَّ )
ه اهلل، عفَّا غنى، ومن يستعفف ُي عن ظهِر الصدقِة من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخيُر

 (   غنه اهللومن يستغن ُي
 ة تطوع وينقص كفاية من يعول ؟ هل يجوز لإلنسان أن يتصدق صدق: مسألة 
، وهو بذل  مثم ، ألناه   لإلنسان أن يتصدق صدقة تطوع وينقص كفاية من يعول ال يجوز

 إذا نقص الواجب أثم ، فكيف يتر  واجب ويفعل تطوع ، نعوذ باهلل من الخبال و الوبال ، 
كفهى بهالمر  )  قال رسول اهلل ( أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح ) 

 (   إثما أن يضيع من يقوت
 هل يجوز للرجل أن ينفق ماله كله في سبيل اهلل ؟ : مسألة 

وتجتمع فيه األدلة أن المسألة على التفصايل  السنة الثابتة الصحيحة القول الذي دلت عليه 
 : اآلتي 

ن يحصل كان اإلنسان قد عرف من نفسه الصبر وحسن التوكل وعنده ما يستطيع أ إذا( 1)
 : به على قوته وقوت من يعول ، فال حرج في ذل  ، وعليه ُيحمل الحديَّ اآلتي 

ال : )قاال   النبي أن ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
فسمعه جااٌر   اهلل القرمن فهو يتلوه مناء الليل ومناء النهار،علمه  رجٌل: حسد إال في اثنتين
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ورجل متاه اهلل ماااًل فهاو    يتني أوتيتو مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتو مثل ما يعمل ،ل: له فقال 
 ( ليتني أوتيتو مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتو مثل ما يعمل : يهلكه في الحق ، فقال رجل 

تنبيه :     َّالحسد هنا بمعنى الغبط ، وبه ُيستدل أن الحكم يؤخذ مان معناى الحادي
  .ومقصده وليس من لفظه

أَمَرَنا رُساوُل  ) :قال ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  الخطاب نعمر بحديَّ )
أْن َنَتَصّدقو َوَواَفَق َذَلَ  ِعُنِدي َمااًل َفقوُلتو الَيْوَم أْسِبقو أ َبا َبُكٍر إْن َسَبُقتوُه َيْوماًا، قاال     الّلِه 

ا أ ْبُقْيَت ألْهِلَ ؟ قوُلتو ِمُثَلُه، َوأ تى أ ُبو َبُكٍر ِبكوالَّ َماا   َم َفِجْئتو ِبِنْصِف َماَلي فقال  َرُسوُل الّلِه 
يا أَبا َبُكٍر َما أ ْبَقْيَت ألْهِلَ ؟ فقال  أ ْبَقْيتو َلُهُم الّلَه َوَرُسوَلُه، قوُلتو واهلل اَل أ ْساِبقوُه  : ِعُنَدُه، فقال 

 (   َإلى َشْيٍء أ َبدًا
  فإنه يحرم عليه أن يتصدق بكل ما عنده ، ألن في ذل  إذا كان اإلنسان بخالف ذل أما( 2)

 ضياع من يقوت ، 
كفهى بهالمر  )  قال رسول اهلل ( أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح ) 

 (   إثما أن يضيع من يقوت
 
 
 

 ما معنى الصيام ؟ : مسألة 
َرِبي َوَقّري َعْينًا َفَإّما َتَرِيّن ِمَن الَبَشِر َفكوِلي َواُش):اإلمسا  ، ومنه قوله تعالى  :الصيام لغة 

 (  26/مريم)( أ َحدًا َفقووَلَي َإّني َنَذْرتو َللّرْحَما ِن َصْومًا َفَلْن ُأَكّلَم اُلَيْوَم َإنِسّيًا
 فالصيام هنا معناه اإلمسا  عن الكالم ، 

المفطارات مان طلاوع     التعبد هلل باإلمسا  عن الطعام و الشراب و سائر :الصيام شرعا 
 . الفجر إلى غروب الشمس 

 ما حكم الصيام ؟ : مسالة 
 الصيام واجٌب بالكتاب والسنة واإلجماع ، 

 كتاب الصيام
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َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا كوِتَب َعَلْيكوُم الّصَياُم َكَما كوِتَب َعَلى اّلِذيَن ِمان َقاْبِلكوْم َلَعّلكواْم    : )قال تعالى 
 (113 /البقرة  )( َتّتقووَن

 أي فورض ( كوتب )  :الشاهد 
َشْهُر َرَمَضاَن اّلِذَي ُأُنِزل  ِفيِه اُلقوْرمُن ُهًدى ّللّناِس َوَبّيَناٍت ّمَن اُلُهَدَى َواُلفوْرَقااِن  : )قال تعالى

َر ُيِريُد الّلاُه  َفَمن َشِهَد ِمنكوُم الّشْهَر َفُلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريضًا أ ْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّدٌة ّمْن أ ّياٍم ُأَخ
( كوْم َتُشكوُروَنِبكوُم اُلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبكوُم اُلُعْسَر َوَلتوُكِملووُا اُلِعّدَة َوَلتوَكّبُروُا الّلَه َعَلَى َما َهَداكوْم َوَلَعّل

 (115 /البقرة  )
 ،  واألصل في األمر الوجوب(  َفَمن َشِهَد ِمنكوُم الّشْهَر َفُلَيُصْمُه) :الشاهد 

بناي   ) :قاال   النباي   أن(  الصحيحين الثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
وإقام الصاالة وإيتااء    رسول اهلل ،اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 

 (  وصوم رمضان  حج الالزكاة و
من  ى رسول اهلل قال ، جاء رجٌل إل( الصحيحين الثابت في   حديَّ طلحة بن عبيد اهلل) 

عان   ما يقول حتى دنا فإذا هو يساألُ  ُيُفَقه  وال صوتِه وُيَد ُيْعَرفو  الرأس ثائُر أهل نجد
هاا  غيُر هل عليو :  فقال ،  صلوات في اليوم والليلة خمُس   فقال رسول اهلل ؟  اإلسالم

فقال ال  ؟غيره ليوفقال هل ع . وصيام  رمضان  قال رسول اهلل   .عقال ال إال أن تطوو ؟ 
قاال ال إال أن   ؟ هاا غيُر الزكاة فقال هل عليو   اهلل  وذكر له رسوُل :قال . إال أن تطوع

قال رساول اهلل    ، على هذا وال أنقص واهلل ال أزيُد :فأدبر الرجل وهو يقول : قال . عتطوو
  أفلح إن صدق  ) 

 وأجمعت األمة على وجوب الصيام ، واإلجماع ُحجة ، 
إن ) قاال    النباي  أن (  صحيح الترمذيالثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( اهلل ال يجمع أمتي ، أو أمة محمٍد على ضاللة 
 
 
 
 ؟ فضُل الصيام ما هو : مسألة  

  فضُل الصيام 

 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      353 

، له منافع عظيمة وفوائد عميمة في الدارين، والكتااب   الصيام له فضٌل عظيم وأجٌر جسيم
، وإلي  غيٌض من فيض وقليٌل من كثيار مماا    الصياميدل على فضل  والسنة طافحين بما

 : الصيام ورد في الوحيين في فضل
 .يقي من المعاصي في الدنيا ويقي من النار يوم القيامة : الصيام وقاية  (1)
قال اهلل : )قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

فإذا كاان   جنةو والصياُم ، فإنه لي وأنا أجزي به بن مدم له إال الصياُم عمِل كُل :عز وجل 
 أو قاتلاه فليقال صاائمٌ    أحُد شاتمهفإن  وال يجهل  خبصأحدكم فال يرفَّ وال ي صوِم يوُم

عند اهلل يوم القيامة مان رياح    والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيُب مرتين ، 
 (  إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه : يفرحهماوللصائم فرحتان  ، المس 
أي وقاية ، وقاية من المعاصي في الدنيا ووقاية من النار ياوم  (  جنةو والصياُم) :الشاهد 
 القيامة ،

 : ويظهر هذا من وجهين  الصيام له أجٌر عظيم  (2)
بعشر أمثالها إلى سبعمائة أن العبادات كلها ُعرف قدر حسناتها ، فالحسنة ( الوجه األول ) 

وكاذا الصابر لقولاه    ( إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به: ) ضعف ، إال الصيام قال تعالى 
وما ظنا  بارٍب كاريم    ( 10 /الزمر )( َإّنَما ُيَوّفى الّصاِبُروَن أ ْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب: )تعالى 

 . جوده ُمتتابع وكرمه فياض 
 أخبر أن الصوم ال مثل  له ،    النبيأن ( الوجه الثاني ) 
ُمرني بأمٍر ينفعناي اهلل    للنبي أنه قال ( حديَّ أبي أمامة الثابت في  صحيح النسائي ) 

 ( علي  بالصيام فإنه ال مثل له : به ، قال 
 : مما يتقى به من النار  الصيام( 3)
يومًا في سبيل اهلل من صام  :قال   النبي أن  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 

 ( َبعود اهلل وجهه عن النار سبعين خريفًا 
تنبيه : أي سبعين سنة ، وإنما خص فصل  الخريف عن (بسبعين خريفًا ) المقصود

  .سائر الفصول ألنه أزكى الفصول ألنه ُيجنى فيه الثمار 
 : الجنة باب خاٌص للصائمين  في( 4)
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في الجنة ثمانية أبواب ) :قال   النبي أن  (يحين حديَّ سهل بن سعد الثابت في  الصح) 
 ( ، فيها باٌب ُيسمى الريوان ال يدخله إال الصائمون 

  :من وسائل التعفف لمن ال يستطيع الزواج  الصوم( 5)
 شايئاً  شبابا ال نجادُ   النبي كنا مع : قال  (حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 

للبصر  ا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغُضي):  فقال لنا رسول اهلل 
  (للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وأحصُن

 : شفاعٌة مقبولة  الصوم( 6)
الصاياُم و  : ) قاال    النبي أن ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح الجامع ) 

ل الصيام أي رب منعته الطعام و الشهوات بالنهاار  القرمن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقو
 ( فيشفَّعان : فشفعني فيه ، ويقول القرمن منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، قال 

 . أي فتقبل شفاعتهما ( فيشفَّعان )
 
 

 ما هي أقسا م الصيام ؟ : مسالة 
 ( فرض و تطوع )  :الصيام قسمان 

 : وصيام الفرض ينقسم إلى ثالثة أقسام 
 ( صيام رمضان ، وصوم الكفارات ، وصوم النذر ) 

و الكالم هنا ينحصر في صوم رمضان ، و في صوم التطوع ، أما بقية األقسام فتأتي فاي  
 . مواضعها 

 
 
 

 ما هو فضل صيام رمضان ؟  :مسالة 

 صوم رمضان 

  أقسام  الصيام 
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من صام : )قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
، من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفار  م من ذنبه، غفر له ما تقدوواحتسابًا ان إيمانًارمض

 ( له ما تقدوم من ذنبه
 
 
 

 ما هو فضل شهر رمضان ؟  :مسالة 
، له منافع عظيمة وفوائد عميمة فاي الادارين،    له فضٌل عظيم وأجٌر جسيم شهر رمضان

، وإلي  غيٌض من فايض وقلياٌل   شهر رمضانوالكتاب والسنة طافحين بما يدل على فضل 
 : شهر رمضان من كثير مما ورد في الوحيين في فضل

 : دخل رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب جهنم  إذا( 1)
إذا دخل : )قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( و سلسلت الشياطين  هنمرمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب ج
 : شهر الغفران والعتق من النيران  رمضان( 2)
: قاال    النباي  أن  (الثابت في  صحيح مسالم     أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
إذا اجتنب  ما بينهنو الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراٌت الصلواتو)

 (   الكبائر
: قاال    النباي  أن  ( صحيح الترمذيالثابت في   اهلل عنه  أبي هريرة  رضيحديَّ ) 
َرِغَم أُنفو َرُجٍل ذوِكْرتو ِعُنَدُه َفَلْم ُيَصلَّ َعَلّي، َوَرِغَم أ ُنفو َرُجٍل َدَخل  َعَلْيِه َرَمَضاُن ثوّم اُنَساَلَخ  )

 (  الِكَبَر َفلْم ُيْدِخاَلُه اُلَجّنَة َوَرِغم أ ُنفو َرُجٍل أ ْدَرَ  ِعُنَدُه أ َبَواُه. َقْبل  أ ْن ُيُغَفَر َلُه
  النبي أن  (وابن ماجه  صحيح الترمذيالثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

ّن وغوّلَقاُت أ ْباَواُب   اإذا كان أ ّوُل َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصّفَدِت الّشَياِطيُن وَمرَدةو الِج) :قال 
وفوّتَحُت أبواُب الَجّنِة فلم ُيُغَلُق منها باٌب وُيَناِدي ُمَناٍد يا َبااِغَي  ، منها باٌب فلم ُيُفَتْح  يراِنالِن

  وهلل ُعَتَقاء ِمَن الّنار وذل  كولَّ َلْيَلٍة ،الَخْيِر أُقِبل َويا َباِغَي الّشّر أ ُقِصْر
  .صبر رمضان دورة تدريبية على الصبر، وما ُأعطَي أحد عطاءًا خيرًا و أوسع من ال( 3)

  فضل شهر رمضان  
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)  :قاال    النباي  أن  (الثابت في  صحيح النسائي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 ( شهُر الصبر وثالثة أياٍم من كل شهر صوُم الدهر 

 
 
 

 متى يجب صيام رمضان ؟ : مسالة 
 : يجب صيام رمضان بواحدة من أمرين 

 ( إما رؤية هالل رمضان ، أو إكمال غورة شعبان ثالثين ) 
ُصوُموا : )قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ  )

 ( ثالثيَنفأكملوا عدة شعبان   َعَلْيكوم غوبَيَلُرْؤيِتِه وأ ُفِطُروا َلُرْؤيِتِه فَإن 
فاأكملوا عادة شاعبان    من الغباوة وعدم الفطنة ، و المقصود إذا لم يظهر الهالل (  غوبَي)

  (ثالثيَن
 

 
 
 

 هل يجوز الصيام قبل رمضان بيوٍم أو يومين على سبيل االحتياط ؟ : مسالة 
 : ال يجوز ذل  لوجهين 

 :جعل العبرة بالهالل   النبي أن  (الوجه األول ) 
ُصوُموا : )قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( ثالثيَنفأكملوا عدة شعبان   َعَلْيكوم غوبَييِتِه فَإن َلُرْؤيِتِه وأ ُفِطُروا َلُرْؤ
  :نهى عن صوم يوم الش    النبي أن  (الوجه الثاني ) 
ال : )قاال    النباي  أن  (الثابت في  الصاحيحين   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

، فليصام  ُهَمكان يصوم صو أو يومين، إال أن يكون رجٌل يوٍم كم رمضان بصوِمأحُد يتقدمنو
   (ذل  اليوم

  متى يجب صياُم رمضان  

 

  النهي عن صيام يوم الش    
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من صام اليوم الذي َيشُ  فياه  ) أنه قال ( حديَّ عمار الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
 (  فقد عصى أبا القاسم 

 ما العبرة برؤية الهالل ؟ : مسألة
 . رؤيته بعد الغروب متخلفًا عن الشمس  :العبرة 

 كلهم الصوم ؟  إذا رأى الهالل أهل بلٍد فهل يلزم الناس: لة أمس
 إذا رأى الهالل أهل بلٍد يلزم الناس كلهم الصوم ،  :قال بعض العلماء 

ُصوُموا : )قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 ( ثالثيَنفأكملوا عدة شعبان   َعَلْيكوم غوبَيَلُرْؤيِتِه وأ ُفِطُروا َلُرْؤيِتِه فَإن 

أن الخطاب عام لجميع أفراد األمة ، و ألن ذل  أقارب إلاى اتحااد المسالمين      :الشاهد 
 ( صحيح ال  هووهذا القول ) واجتماع كلمتهم وعدم التفرقة بينهم ، 

ال يجب الصوم إال على من رمه أو كان في حكمه ، أي من وافقات مطاالع    :وقال بعضهم 
  .يَّ السابق الهالل عنده مطالع الهالل عند من رمه ، لنفس الحد

و األمر في هذا واسع و الحمد هلل الذي جعل فاي  ( وهذا القول أيضًا الثابت في  صحيح ) 
 ( األمر سعة 

 هل يكفي في رؤية هالل رمضان شاهد واحد أم البد من شاهدين ؟ : لة أمس
 : الصحيحيكفي شاهد واحد على 

تاراءى النااُس   ) قال (  أبي داوودالثابت في  صحيح ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 ( أني رأيتوُه فصاَمُه وأمر الناَس بصيامه  الهالل فأخبرتو رسول اهلل 

 ماذا ُيشترط فيمن رأى الهالل لكي ُيقبل رؤيته للهالل ؟ : لة أمس
من قام بالواجب و لم يفعل كبيرة ولم ُيصر على صاغيرة ، ولام   ) يشترط أن يكون عدل 

 (  ُيخالف المروءة 
 ا مثال ما يخالف المروءة ؟ م: لةأمس

 . مثل أن يسخر بالناس و يقلد أصواتهم 
 هل من أكل وهو يمشي ُيعد من خوارم المروءة ؟ : لةأمس

 .أن من أكل وهو يمشي ال ُيعد من خوارم المروءة  الصحيح
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النبي كنا في عهد ) قال  ( صحيح الترمذيالثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )  
 نحن نمشي و نشرب ونحن قيام نأكل و ) 
 من رأى هالل رمضان وحده ثم ردََّ قوله هل يصوم أم يفطر ؟ : لةأمس

 . أنه ال يصوم وال ُيفطر إال مع الناس  الصحيح
 هل يكفي في هالل شوال شاهد واحد ؟ :  لةأمس

أن شوال وغيره من الشهور البد فيه من شاهدان ، إال رمضان فيكفي شاهد واحد  الصحيح
  .لورود الدليل في رمضان بشاهد واحد 

( الثابت في  صحيح النسائي  حديَّ عبد الرحمن بن يزيد عن رجاٍل من أصحاب النبي ) 
، فاإن   ثالثاينَ فأكملوا   َعَلْيكوم غوموُصوُموا َلُرْؤيِتِه وأ ُفِطُروا َلُرْؤيِتِه فَإن  :قال  أن النبي 

  .شهد شاهدان فصوموا وأفطروا 
 
 

 على من يجب الصوم ؟ : مسألة
المقايم ، وأن تكاون المارأة     الصحيحأجمع العلماء أن الصيام يجب على المسلم المكلف 

 .طاهرة من الحيض و النفاس 
 ما الدليل على أن الكافر ال يكلف بالصيام ؟ : مسألة

ّنُهْم َكَفُروُا ِبالّلاِه َوِبَرُساوَلِه َواَل   َوَما َمَنَعُهْم أ ن توُقَبل  ِمُنُهْم َنَفَقاتوُهْم َإاّل أ ):الدليل قوله تعالى 
 ( 54 /التوبة  )( َيْأتووَن الّصاَلَة َإاّل َوُهْم كوَساَلَى َواَل ُينِفقووَن َإاّل َوُهْم َكاِرُهوَن

إذا كانت النفقات التي نفعها متعدي ال تقبل منهم ، فالعبادات الخاصة مثل الصوم  :الشاهد 
 . من باب أولى 

 كافر إذا أسلم هل يؤمر بقضاء الصوم ؟ ال: مسألة
  .إذا أسلم الكافر ال يؤمر بقضاء الصيام 

قول َلّلِذيَن َكَفُرَوُا َإن َينَتُهوُا ُيَغَفْر َلُهْم ّما َقْد َسَلَف َوَإْن َيُعوُدوُا َفَقْد َمَضُت ُساّنةو  ):لقوله تعالى 
 ( 31 /األنفال )( األّوَليِن
 ما معنى المكلف ؟ : مسألة

 على من يجب الصيام
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 البالغ العاقل ، : لمكلف ا
 هل يجب الصوم على الصبي أو المجنون ؟ : مسألة

 .ال يجب الصوم على الصبي وال المجنون 
رفع القلم عن : )قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي ) 

 ( فيق عن المجنون حتى ُي  عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 
 ما الدليل على أن المرأة إذا حاضت لم تصم ؟  :مسألة

فاي   خرج رساول اهلل  ) :قال   النبي أن  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 
فاإني   يا معشر النسااء تصادقنو  : )على النساء، فقال صلى، فمروأضحى، أو فطر، إلى الُم

تكثرن اللعن، وتكفارن العشاير، ماا    : ل اهلل؟ قالوبم يا رسو فقلَن ،أهل النار أكثَر ريتكنوُأ
وماا نقصاان    : قلان  ، الرجل الحازم من إحداكن للبِّ أذهَب وديٍن عقٍل من ناقصاِت رأيتو

بلاى،  : قلن، الرجل المرأة مثل نصف شهادِة أليس شهادةو: ديننا يا رسول اهلل؟ قالعقلناو 
فاذل   : بلى، قاال : قلن ؟ ولم تصم صِلفذل  من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تو: قال

  (من نقصان دينها
 هل الحائض تقضي األيام التي أفطرتها من رمضان ؟  :مسألة

 .الحائض تؤمر بقضاء الصيام 
   كنا نحيُض على عهاد رساول اهلل   : ) قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
 ( فكنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة )

 هل يستحب الصيام للصبي دون البلوغ ؟ : لةمسأ
  .، ما دام مستطيعًا حتى ينشأ على الخير منذ نعومة أظفاره و حداثة سنه  يستحب له ذل 

عاشوراء  غداَة أرسل النبي : )قالت  (حديَّ الربيع بنت ُمَعوٍذ الثابت في  الصحيحين ) 
: قالات ، ومن أصبح صائما فليصمفليتم بقية يومه،  من أصبح مفطرًا،أن إلى قرى األنصار

من العهن، فإذا بكاى أحادهم علاى     لهم اللعبَة صبياننا، ونجعُل ُمه بعد، ونصوِّفكنا نصوُم
 ( حتى يكون عند اإلفطار ذل   الطعام أعطيناُه
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 ما هي أركان الصيام ؟  :مسألة
 : للصوم ركنين متالزمين 

ُا َإاّل َلَيْعُبُدوُا الّلَه ُمُخِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفاآَء َوُيِقيُماوُا   َوَمآ ُأِمُرَو): لقوله تعالى  :النية ( 1)
 (5 /البينة  )( الّصاَلَة َوُيْؤتووُا الّزَكاَة َوَذَلَ  ِديُن الَقّيَمِة

 )(  ُم األْيَمااَن  اَل ُيؤ اِخذوكوُم الّلُه ِبالّلُغِو ِفَي أ ْيَماِنكوْم َوَلا ِكن ُيؤ اِخذوكوم ِبَما َعّقدّت): وقوله تعالى 
 (19 /المائدة 

األعماال   إنماا  : ) قاال  أن النبي ( حديَّ عمر بن الخطاب  الثابت في  الصحيحين ) 
لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورساوله فهجرتاه إلاى اهلل    بالنيات وإنما 

  ( هاجر إليهفهجرته إلى ما  ينكحها ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
تنبيه :  في صوم الفرض البد أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من ليالي

  .رمضان 
ع ِما مان لام ُيجْ  : ) قال   النبي أن ( حديَّ حفصة الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 ( الصيام قبل الفجر فال صيام له 
 .  من اإلجماع وهو إحكام النية و العزيمة (ُيْجِمع)
 .فتوجزئ نية النهار ( : أما في صيام التطوع ) 
ذات ياوٍم   دخل عليو رساول اهلل  : ) قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 (  فإني صائم : عندكم طعام ؟ قلنا ال ، قال : فقال 
  .اإلمسا  عن الطعام والشراب و سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس  (2)
َوكولووُا َواُشَرُبوُا َحّتَى َيَتَبّيَن َلكوُم اُلَخْيطو األْبَيُض ِمَن اُلَخْيِط األْسَوِد ِمَن اُلَفْجِر ثوّم : )تعالى ولهقل

 (110 /البقرة  )( أ ِتّموُا الّصَياَم َإَلى اّللْيِل
َحّتَى َيَتَبّيَن  َوكولووُا َواُشَرُبوُا)لما نزلت : قال ( حديَّ عدي بن حاتم الثابت في  الصحيحين ) 

عمدتو إلى عقاٍل أسود و إلى عقاٍل أبيض فجعلتهماا  ( َلكوُم اُلَخْيطو األْبَيُض ِمَن اُلَخْيِط األْسَوِد

 أركان الصيام
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فذكرتو لاه   تحت وسادتي فجعلتو أنظر في الليل فال يتبين لي ، فغدوتو على رسول اهلل 
 ( إنما ذل  سواُد الليل وبياُض النهار : ذل  ، فقال 

 
 
 

 من الذين  ُيرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية فقط ؟  :ألةمس
 : الذين ُيرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية فقط هم 

الشيخ الكبير ، و المرأة العجوز ، و المريض الذي ال ُيرجى برؤه ، و أصحاُب األعماال  ) 
 ،  الشاقة الذين ال يجدون متسعًا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال

َوَعَلى اّلِذيَن ُيِطيقووَنُه ِفْدَياٌة  ): في قوله تعالى  (حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 
ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير و المرأة الكبيارة ال يساتطيعان أن   : قال ( َطَعاُم ِمْسِكيٍن

 ( يصوما فيطعمان مكان كل يوٍم مسكينًا 
فلعدم القادرة   المريض الذي ال ُيرجى برؤهفظاهر ، وأما أما الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة 

 (16 /التغابن  ()َفاّتقووُا الّلَه َما اْسَتَطْعتوْم ):، لقوله تعالى 
  
 

 الحامل و المرضع إذا أفطرتا فماذا يجب عليهما ؟  :مسألة

كان  إذا كانت ال توطيق الصوم ، أي ال تستطيعه ، أو كانت تساتطيعه ول  الحامل أو المرضع
 ( وعليها اإلطعام ( ) فلها الفطر مع عدم القضاء : ) تخاف على ولدها 

 :  دليلُ  الفطر مع عدم القضاء 
إن اهلل ) :قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  ابن عباس حديَّ ) 

  (وضع عن المسافر شطر الصالة ، وعن المسافر و الحامل و المرضع الصوم أو الصيام 
إن اهلل وضع الصوم عن الحامل و المرضع مما يدل على أنه ال قضاء إذا أفطرت : الشاهد 

 .الحامل أو المرضع 
 : دليل اإلطعام 

من ُيرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية 
 فقط 

 

 إذا أفطرتا فماذا يجب عليهما ؟ الحامل و المرضع 
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َوَعَلاى اّلاِذيَن   ): في قولاه تعاالى   ( أبي داوود الثابت في  صحيحي  ابن عباسحديَّ ) 
 ( المرضع  أثبتت للحبلى و:قال ( ُيِطيقووَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن

كانت في  (َوَعَلى اّلِذيَن ُيِطيقووَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن)في سورة البقرة  اآليةأن هذه : الشاهد 
بداية فرض الصيام ، وكان من يستطيع الصوم ُمخير بين أن يصوم و أن يفطار وُيطعام   

ِهَد ِمانكوُم الّشاْهَر   َفَمن َشا : )مسكين عن كل يوٍم أفطره ، ثم نوسخ هذا الحكم بقوله تعالى 
لكن هذا الحكم أصبح مثبتًا غير منساوخ للحبلاى و المرضاع    ( 115 /البقرة  )( َفُلَيُصْمُه

 . بأنهما إذا أفطرتا تطعم مسكينًا عن كل يوم 
 
 
    

 من الذين  ُيرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء فقط  ؟  :مسألة 
، و  المريض الذي ُيرجاى بارؤه  : ) قضاء همالذين ُيرخص لهم في الفطر ويجب عليهم ال

 ( المسافر 
 ( 114 /البقرة  )( َفَمن َكاَن ِمنكوم ّمِريضًا أ ْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّدٌة ّمْن أ ّياٍم ُأَخَر): لقوله تعالى 

  
 

 هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر ؟   :مسألة 
]*[فقد جااءت السانة بهماا     طراألصل في المسألة أنه يجوز الصوم في السفر و الف ،

 : جميعًا 
فلم ُيعب الصائم على   النبي  كنا نسافر مع : قال (حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين ) 

 ( المفطر وال المفطر على الصائم 
بي  أجُدأنه قال يا رسول اهلل ( حديَّ حمزة بن عمرو األسلمي الثابت في  صحيح مسلم  ) 
من اهلل فمان   هي رخصٌة فقال رسول اهلل  ؟ ناحُج هل عليوفي السفر ف على الصياِم قوًة

  (ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه أخذ بها فحسٌن
إن )  :قاال    النبي أن  (الثابت في  صحيح الجامع  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 

من ُيرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء 
 فقط

 هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر ؟  
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 ( الصوم أم الفطر ) السفر أيهما أفضل في  :ويبقى النظر 
وتجتمع فيه األدلاة ، أن المساألة علاى    السنة الثابتة الصحيحة و القول الذي دلت عليه 

 : التفصيل اآلتي 
  .الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم ُيعرض عن الرخصة ( 1)
في يوٍم حاٍر حتاى    النبي قال خرجنا مع   (حديَّ أبي الدرداء الثابت في  الصحيحين ) 
وابان   َع الرجُل يدُه على رأسه من شدِة الحر وما فينا صائم غال ما كان من النباي  يض

 ( رواحه 
الثابت فاي   جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) : الفطر أفضل لمن لحقه مشقة (2)

ما هذا : ) في سفٍر فرأى زحامًا ورجاًل قد ظلل عليه فقال   النبي قال كان  (الصحيحين 
 ( ليس من البر الصوُم في السفر : لوا صائم ، فقال ؟ فقا

 إذا كان المريض يُضُره الصوم فما الحكم ؟ : مسألة 
]*[ في هذه الحالة يكون الصوم في حقه حرام لوجهين : 

  .أنه أعرض عن الرخصة  :الوجه األول 
إن )  : قاال   النبي أن  (الثابت في  صحيح الجامع  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 
 أنه قد يكون سببًا في إهال  نفسه ،  :الوجه الثاني 

 (29/النساء  )( َواَل َتُقتولوَوُا أ ُنفوَسكوْم َإّن الّلَه َكاَن ِبكوْم َرِحيمًا: )واهلل تعالى يقول 
 متى يجوز للمسافر أن يفطر ؟ : مسألة 

 تقريبًا ( كيلو متر 11= ) إذا سافر مسافة القصر وهي  فطريجوز له أن ُي
 المسافر سفرًا محرمًا هل يجوز له أن يأخذ برخصة الفطر وقصر الصالة ؟ : مسألة

 . ، ألنه ال يستحق الرخصة إذ هو على معصية اهلل تعالى  أنه ال يجوز ذل  الصحيح
 
 

 ما هي مداب الصيام ؟ : مسألة 
  :السحور  (1)

 مداب الصيام
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   .تسحروا فإن في الَسحور بركة : قال النبي أن  (َّ أنس الثابت في  الصحيحين حدي) 
تنبيه :  النبي لبركة السحور حثنا   ، على السحور ولو بجرعة ماء 
 ( تسحروا ولو بجرعِة ماء : ) قال   النبي أن  (حديَّ أنس الثابت في  صحيح الجامع ) 
 النبي وقد رغب ر ، في السحور من التم 
)  :قال   النبي أن  (أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 (نعم سحور المؤمن التمر 
 يستحب تأخير السحور:  
كنت أتسحُر في أهلاي ثام يكاون    : قال  (حديَّ سهل بن سعد  الثابت في  الصحيحين ) 

 (  سرعٌة بي أن أدر  صالة الفجر مع رسول اهلل 
ثالٌَّ مان أخاالق   )  :قال   النبي أن  (يَّ أبي الدرداء الثابت في  صحيح الجامع  حد) 

 ( تعجيُل اإلفطار وتأخيُر السحور ووضع اليمين على الشمال في الصالة : النبوة 
 ، وإذا سمع النداء و اإلناء في يده فال يضعه حتى يقضي حاجته منه 
)  :قال   النبي أن  (أبي داوود صحيح   الثابت في أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( إذا سمع أحدكم النداء و اإلناُء في يده فال يضعه حتى يقضي حاجته منه 
 :تعجيل الفطر ( 2)
ما يزاُل الناُس بخيٍر )  :قال   النبي أن  (حديَّ سهل بن سعد  الثابت في  الصحيحين ) 

 ( ما عجلوا الفطر 
ثالٌَّ مان أخاالق   )  :قال   النبي أن  (صحيح الجامع   حديَّ أبي الدرداء الثابت في ) 

 ( تعجيُل اإلفطار وتأخيُر السحور ووضع اليمين على الشمال في الصالة : النبوة 
 :أن يدعو بالدعاء المأثور عند اإلفطار (3)
كاان إذا    النبي أن  ( أبي داوود الثابت في  صحيح ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجُر إن شاء اهلل )  :أفطر قال 
  .يفطر على رطبات  فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن فحسا حسوات من ماء  أن( 4)
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ُيفطر قبال     كان رسول قال  (والترمذي  أبي داوود حديَّ انس الثابت في  صحيحي ) 
فإن لم تكن تميرات  فحسا حسوات   أن ُيصلي علىُ رطبات  فإن لم تكنُ رطبات   فتميرات

 ( من ماء 
  .الكف عن اللغو والرفَّ ونحوها مما يتنافى مع كون الصوم وقاية من المعاصي  (5)

قال اهلل : )قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  
فإذا كاان   جنةو والصياُم ، زي بهفإنه لي وأنا أج بن مدم له إال الصياُم عمِل كُل :عز وجل 

 أو قاتلاه فليقال صاائمٌ    أحُد شاتمهفإن  وال يجهل  خبصأحدكم فال يرفَّ وال ي صوِم يوُم
عند اهلل يوم القيامة مان رياح    والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيُب مرتين ، 
 (  رح بصومهإذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه ف : وللصائم فرحتان يفرحهما ، المس 
أي وقاية ، وقاية من المعاصي في الدنيا ووقاية من النار ياوم  (  جنةو والصياُم: )الشاهد 
 القيامة ،

 الرفَّ هنا بمعنى الفاحش من القول ،  (فال يرفَّ ) 
 أي ال يسفه على أحد ،  (ال يصخب ) 
: ) قاال    النبي أن  (الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( من لم يدع قول الزور و العمل به فليس هلل حاجًة في أن يدع طعامه وشرابه 
: ) قاال    النبي أن  (الثابت في  صحيحابن ماجه  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( ُربو صائم ليس له من صيامه إال الجوع ، وُربو قائٍم ليس له من قيامه إال السهر
  :رسة القرمن الجود وُمدا( 6) 
الناس، وكاان  أجوَد    رسول اهللقال ،كان  (حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 

ه ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارُسا  أجوَد
 ( أجود بالخير من الريح المرسلة  القرمن، فلرسول اهلل 

تنبيه :  النبي شبه جود ريح المرسلة ألن الريح تعم كل من يقابلها ، وهكاذا  بال
  .يعم كل من يقابله  النبي جود  كان
تنبيه :ن فقد اجتمع ل  شفاعتان مقبولتان إذا جمعت بين الصيام و القرم.  
الصاياُم و  : )قاال   النباي  أن  (حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح الجامع  ) 
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م القيامة ، يقول الصيام أي رب منعته الطعام و الشهوات بالنهاار  القرمن يشفعان للعبد يو
 ( فيشفَّعان : فشفعني فيه ، ويقول القرمن منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، قال 

 . أي فتقبل شفاعتهما :  (فيشفَّعان )
 .االجتهاد في العبادة في العشر األواخر من رمضان ( 0) 
إذا دخل العشار شادو      كان رسول اهللقالت ،  (حين حديَّ عائشة الثابت في  الصحي) 

 ( مئزره وأحيا ليله و أيقظ أهله 
ولعظم أجر من َفطَّار   ،أن ُيفطر صائمًا ما استطاع إلى ذل  سبياًل ألن هذا من الجود ( 1) 

  .صائمًا 
قاال    النبي أن ( حديَّ زيد بن خالد الجهني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 
 ( من فطَّر صائمًا كان له مثُل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئًا )  :
 

     
 ما هي مباحات الصيام ؟ : مسألة 

  :الغسل للتبرد ( 1) 
( أبي داوود حديَّ أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي الثابت في  صحيح ) 

 ( ء وهو صائم من العطش أو من الحر يصُب على رأسه الما لقد رأيتو رسول اهلل : قال 
  :المضمضة و االستنشاق من غير مبالغة ( 2) 
قلت يا رسول اهلل أخبرني : قال ( حديَّ لقيط بن صبره الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

عن الوضوء ؟ قال أسبغ الوضوء وخلل بين األصابع وبالغ في االستنشااق إال أن تكاون   
 ( صائمًا 

  :و المباشرة لمن قدر على ضبط نفسه القبلة ( 3) 
ُيقبل ويباشر وهو صاائم ،    النبي كان قالت ،  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 ( وكان أملككم إلربه 
تنبيه :  معنى المباشرة هنا التقاء الجسد بالجسد و ليس معناه الجماع . 
 

 مباحات الصيام
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  :أن ُيصبح جنبًا ( 4)  
ُيدركه الفجر وهو ُجنب مان    كان النبيقالت ،  (لصحيحين حديَّ عائشة الثابت في  ا) 

 .أهله ثم يغتسل و يصوم 
  :الحجامة ( 5) 
 ( وهو صائم   النبي  احتجم: قال (حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري ) 
  :الوصال إلى السوحْر ( 6) 
ال تواصلوا ، فاأيكم   : )قال   النبي أن  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح البخاري ) 

 ( أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 
  :كتحال اال( 0) 
 ( وهو صائم   اكتحل النبيقالت ،  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيحابن ماجه ) 
تنبيه :  سواء أوجد طعمها في حلقه أم ال ، ألن العين ( القطرة ) وفي معنى الكحل

 . ليست منفذًا إلى الجوف 
 
  
 
   

 ما هي األشياء التي توفسد الصيام ؟: مسألة 
]*[ األشياء التي توفسد الصيام ما يلي: 
 :األكل و الشرب عمداو ، فإن أكل أو شرب ناسيًا فال قضاء عليه وال كفارة ( 1) 
إن اهلل تجاوز لي عن : ) قال   النبي أن ( ابن ماجه  حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح) 

 ( يان وما استكرهوا عليه أمتي الخطأ و النس
من نساى  : ) قال   النبي أن  (حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 ( وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه اهلل و سقاه 
 : القيء عمدًا ( 2) 
النباي  أن  ( حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )  

 (المفطرات ) ما ُيفسد الصيام 
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   ( من َذَرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقِض : ) قال 
 : الحيض و النفاس ، إلجماع العلماء عليه ، واإلجماع ُحجة بال ش  (  3/4) 
إن اهلل : ) قاال   أن النبي ( صحيح الترمذي الثابت في  حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 

 (أمة محمد على ضاللة ، ويد اهلل مع الجماعة ال يجمع أمتي ، أو 
في أضاحى أو فطار      خرج رسول اهلل :  قال (  حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )

يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار،  فقلن وبام ياا   :  فمرو على النساء فقال 
من ناقصات عقٍل ودين أذهب للبو الرجال   رسول اهلل قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتو

وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهلل ؟  قال أليس شهادةو المرأة مثل : الحازم من إحداكن قلن 
أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولام  . قال فذل  نقصان من عقلها . نصف شهادة الرجل ؟  قلن بلى 

 . قال فذل  من نقصان دينها . تصم ؟  قلن بلى 
 : الجماع ، وتجب فيه الكفارة ( 5) 
بينما نحن جلاوس عناد    : قال  (حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

وقعت على امرأتي وأناا  : قال ؟ مال : قال. يا رسول اهلل، هلكت: رجل فقالإذ جاءه   النبي 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين : قال. ال: قال ؟رقبة تعتقها هل تجُد:   صائم، فقال رسول اهلل

فبيناا  ،   فمكَّ النباي  : قال. قال ال ؟فهل تجد إطعام ستين مسكينا: فقال. قال ال ؟ متتابعين
 ، فقاال أناا   ؟ أين السائل: المكتل، قال فيه تمر، والعرقو بعرٍق    تي النبينحن على ذل  ُأ

هلل؟ فواهلل ما بين البتيها، يريد أعلى أفقر مني يا رسول ا فقال الرجُل. خذ هذا فتصدق به: قال
أطعماه  : حتى بدت أنيابه ثام قاال     فضح  النبي  ، من أهل بيتي أفقُر بيٍت الحرتين، أهُل

  (أهل 
  .من نوى الفطر أفطر ، ألن النية ركن من أركان الصيام ، وتر  الركن يفسد العبادة ( 6) 

 ف ؟ هل الحقنة الشرجية توفطِّر لكونها إلى الجو: مسألة 
، وإن كانت تصل إلى الجوف ، ألن الذي ُيفطِّر هو وصول  الطعام و  الصحيح أنها ال توفطِّر

 : الشراب إلى الجوف ، و يكون ذل  سببًا للفطر إذا وجد سببين متالزمين 
 أن يصل الطعام أو الشراب إلى الجوف ، ( 2) أن يكون طعامًا أو شرابًا ،  ( 1) 
 :  مه اهللقال شيخ اإلسالم رح ]*[ 
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إن الحقنة ال تفطِّر ألنه ال يطلق عليها اسم األكل و الشرب ، ال لغًة وال عرفاًا ، ولايس   ) 
هنا  دليل من الكتاب و السنة على أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ، فالكتااب و  

 (السنة دلَّ على شيء معين وهو األكل و الشرب 
 هل اإلبر المغذية توفطِّر ؟ : مسألة 

 . نعم توفطِّر ألنها في معنى األكل و الشرب 
 إذا شككنا في شيء أيكون مفطرأًَ أم ال فما الحكم ؟  : مسألة 

، فال نتجرئ على أن نفسد عبادًة متعبدين بها هلل إال بادليل   األصل عدم الفطر حتى نتيقن
 . واضح يكون لنا حجًة عند اهلل 

 ي أي صوٍم واجب ؟ هل تجب الكفارة فيمن جامع زوجته ف:  مسألة 
، فال تجب في صيام الناذر وال فاي    ال تجب الكفارة إال فيمن جامع في نهار رمضان فقط

صيام كفارة اليمين وال في فدية األذى وال في صيام المتعة لمن ال يجد الهدي ، ألنه لم يرد 
 . و األصُل براءة الذمة ، به نص ، وغيره ال يساويه 

 ارة فما الحكم ؟ إذا لم يجد الكف:  مسألة 
 ( 16 /التغابن  ()َفاّتقووُا الّلَه َما اْسَتَطْعتوْم : )لقوله تعالى  تسقط الكفارةإذا لم يجد الكفارة 

 ما حكم بلع النخامة ؟ هل توفطِّر ؟ :  مسألة 
 البلغم اللزج ، تكون من الرأس : النخامة 
 تكون سببًا في ضررها ، حرام ، ألنها تحمل أمراضًا إذا وصلت إلى المعدة :  حكمها

ال ضرر وال ضرار : ) قال   النبي أن ( ابن ماجه  حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح) 
 ) 

فالصيام صحيح ، وهي ال تفسده ألنها وإن وصلت إلى الجوف  :أما بالنسبة لصحة الصيام 
 . وف فإنها ليست طعامًا ، و الذي يفطر يجب أن يكون طعامًا أو شرابًا يصل إلى الج

 إذا ظهر دم من اللسان أو األسنان فهل يجوز بلعه ؟ وهل يفسد الصيام ؟ :  مسألة 
ُحّرَمُت َعَلْيكوُم اُلَمْيَتاةو  ): ، ألنه حرام واهلل تعالى يقول  ال يجوز بلع الدم ال للصائم وال لغيره

 ( 3 /المائدة ( )َواُلّدُم َوَلْحُم اُلِخُنِزيِر 
 : أما عن صحة الصيام 
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 . صيام صحيح ألنه وإن بلعه ووصل إلى الجوف فليس طعامًا فال
 ما حكم تذوق الطعام ؟ :  مسألة 

، أما إذا كان لحاجة فال بأس ، مثل أن يكون طباخًا يحتااج   يكره تذوق الطعام لغير حاجة
 . إلى أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارته 

 ما حكم الغيبة و النميمة في الصيام ؟ :  مسألة 
عامًة وفي رمضان خاصًة ، ألن الحكمة البارزة مان الصايام هاو     تحرم الغيبة والنميمة
 .تحصيل مادة التقوى 

َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا كوِتَب َعَلْيكوُم الّصَياُم َكَما كوِتَب َعَلى اّلاِذيَن ِمان َقاْبِلكوْم َلَعّلكواْم     : )قال تعالى
 ( 113 /البقرة  )( َتّتقووَن

من لم يدع قول : ) قال   النبي أن  (هل بن سعد الثابت في  صحيح البخاري حديَّ س) 
 ( الزور والعمل به فليس هلل حاجًة في أن يدع طعامه وشرابه 

 

 
 متى ِفطُر الصائم ؟ :  مسألة 

 :يفطر الصائم بمجرد غروب الشمس 
من هاُهنا وأدبر  إذا أقبل الليُل: ) قال   النبي أن  (حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين ) 

 ( النهُر من هاُهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 
 هل يجوز للصائم أن ُيفطر إذا غلب على ظنه غروب الشمس ؟ :  مسألة 

 . نعم إذا غلب على ظنه غروب الشمس فقد أفطر الصائم 
ثام  يوَم غايٍم    النبي أفطرنا على عهد  : قالت  (حديَّ أسماء الثابت في  الصحيحين ) 

 (  ال بد من قضاء : قال. فأمروا بالقضاء؟: قيل لهشام. طلعت الشمُس 
 . أنهم بنوا على غلبة الظن ال على تحقيق ، بدليل أن الشمس طلعت بعد فطرهم : الشاهد 

 

 

  
 ما حكم الوصال في الصوم ؟ : مسألة 

 متى ِفطُر الصائم

 

 حكم الوصال في الصوم
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  :أن الوصال حرام السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه  الصحيحالقول 
عن  نهى رسول اهلل : قال  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ  )

وأيكام   :قاال   ، رسول اهلل يا من المسلمين إن   تواصل رجٌل له فقالالوصال في الصوم 
ثام   ثم يومًا فلما أبوا أن ينتهوا  واصل بهم يومًا ، يطعمني ربي ويسقيني مثلي إني أبيتو
 (   ل لهم حين أبوا أن ينتهواينكتلو تأخر  لزدتكم كال : لرأوا الهالل فقا

 . واصل بهم كالتنكيل لهم     أن النبي  (الشاهد ) 
 ما هو الوصال ؟   :مسألة 
 . أال يفطر بين اليومين  : الُمَحَرم الوصال
 هل يجوز الوصال إلى السحر ؟  :مسألة 

 . يجوز الوصال إلى السحر 
ال تواصلوا ، فاأيكم  : ) قال   النبي أن  (ت في  صحيح البخاري حديَّ أبي سعيد الثاب) 

   ( أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 
 
 
 

 هل يجب قضاء رمضان على الفور بعد زوال العذر المانع من صيامه؟ : مسألة 
  :ال يجب ذل  

فماا  كان يكون عليو الصوم من رمضاان  : قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
  . أو برسول اهلل  الشغل من رسول اهلل  أستطيُع أن أقضيه إال في شعبان

 هل يشترط التتابع في قضاء رمضان ؟  :مسألة  
  :ال يشترط التتابع 

 )( َفَمن َكاَن ِمنكوم ّمِريضًا أ ْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّدٌة ّمْن أ ّيااٍم ُأَخارَ  ): لقوله تعالى : )لقوله تعالى 
 ( 114 /البقرة 

 . والقول عام ولم يقيده اهلل تعالى بالتتابع 
 هل يستحب في القضاء التتابع و الفورية ؟  :مسألة 

 قضاء رمضان
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 : يستحب في القضاء التتابع و الفورية لألوجه اآلتية 
  . أن هذا أقرب إلى مشابهة األداء ألن األداء فرض متتابعًا( 1) 
 أنه أسرع في إبراء الذمة ( 2) 
 . اإلنسان ال يدري ما يعرض له فقد يكون اليوم نشيطًا وغدًا مريضًا  أنه أحوط ألن( 3) 

إذا كان على اإلنسان أيام من رمضان فهل يصومها قبل صيام سٍت من شوال ؟ أم  :مسألة 
 يصوم سٍت من شوال قبل قضاء رمضان ؟ 

ب فإنه يجوز له صيام النفل قبل الفرض ، لكنه ال يتحقاق لاه ثاوا    طالما أن الوقت متسع
 : صيام األيام الست من شوال إال إذا كانت بعد قضاء رمضان للحديَّ اآلتي 

مان صاام   : )قال  النبي أن  (حديَّ أبي أيوب األنصاري الثابت في  صحيح مسلم   ) 
 ( رمضان ثم أتبعه سٍت من شوال كان كصيام الدهر 

أن يكاون قاد    على صفة معينة وهي( كصيام الدهر )رتب الثواب   النبي أن : الشاهد 
صام رمضان ثم يتبعه بسٍت من شوال ، فلو خالف الصفة بأن قدم صيام النفل على الواجب 

 . لصارت نفاًل مطلقًا ولم يتحقق بها ثواب صيام الستة أيام من شوال 
 
 

 من مات وعليه صيام فماذا عليه ؟    :مسألة 
 : على التفصيل اآلتي  مسألةال
جى شفاءه ، لكنه استمر به المرض حتى مات ، فإن األصال  إذا كان المرض مما ُير( 1) 

 . أنه عليه القضاء ، فلما توفى عجز عن القضاء فليس عليه شيء 
لكنه لم يصام ، فعلياه    وتمكن من الصوم  إذا كان مرضه مما ُيرجى شفاءه ثم شوفي ( 2) 

 . إطعام عن كل يوٍم مسكين تؤخذ من تركته 
جى شفاءه كالسرطان والعياذ باهلل ، فهذا ليس عليه صوم ، إذا كان مرضه مما ال ير( 3) 

 . بل عليه اإلطعام ابتداءًا فيطعم عنه عن كل يوم مسكين تؤخذ من تركته 
 من مات وعليه صوم هل يستحب أن يصوم عنه وليه ؟    :مسألة 

 من مات وعليه صوم
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 أن من مات وعليه صوم ُيستحب أن السنة الثابتة الصحيحةالذي دلت عليه  الصحيحالقول 
  .يصوم عنه وليه وتبرأ ذمته بذل  

من مات وعليه صوم صاام عناه    :قال  النبي  أن(حديَّ عائشة الثابت في الصحيحين )
  .وليه 

 النبي  جاء رجل إلى :قال  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديَّ )

 يُننعم، فاد : )قال. ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ رسول اهلل، إن أميا ي: فقال 
   . أن يقضى اهلل أحقو
من مات وعليه صوم صاام عناه   )   رضي اهلل عنهالو قال قائل أن حديَّ عائشة : مسألة 
 ظاهره الوجوب ألن األصل  في األمر الوجوب ، فما الذي صرفه عن الوجوب ؟ (وليه 

 [ 11 /طر فا]( َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأُخَرَى )قوله تعالى  الذي صرفه عن الوجوب هو
 من هو الولي ؟ : مسألة 

  .الولي هنا هو الوارَّ 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما : ) قال  النبي أن (الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديَّ ) 

 ( تبقى فهي ألولى رجٍل ذكر 
 . فذكر األولوية في الميراَّ 

الصيام ، فماذا يصانع  إنسان يعمل سائقًا يوميًا ويسافر مسافة القصر ويشوق عليه : مسألة 
 ؟ 

، فالصوم فاي الشاتاء    يسافر ويفطر ، ويقضي ما عليه في شهور الشتاء ألنه أقل مشقة
  .غنيمٌة باردة 

الغنيمةو الباردة )  :قال  أن النبي  ( صحيح الترمذيالثابت في   عامر بن مسعودحديَّ ) 
 ( الصوم في الشتاء 

 
 
 

 صيام التطوع ؟ ما هو فضل : مسأله 

 صيام التطوع 
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أن الصيام له فضٌل عظيم و أجٌر جسيم ، وأن الصيام ال مثال لاه ،    السنة الصحيحةنت بي
 : وأنه مما يتقى به من النار ، وأنه شفاعٌة مقبولة ، وهاكم األدلة على ذل  

  :الصيام له أجٌر عظيم ( 1) 
هلل قال ا: )قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

فإذا كاان   جنةو والصياُم ، فإنه لي وأنا أجزي به بن مدم له إال الصياُم عمِل كُل :عز وجل 
 أو قاتلاه فليقال صاائمٌ    أحُد شاتمهفإن  وال يجهل  خبصأحدكم فال يرفَّ وال ي صوِم يوُم

عند اهلل يوم القيامة مان رياح    والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيُب مرتين ، 
 (  إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه : وللصائم فرحتان يفرحهما ، المس 

 :الصوم ال مثل له ( 2) 
ُمرني بأمٍر ينفعناي اهلل    للنبي أنه قال ( حديَّ أبي أمامة الثابت في  صحيح النسائي ) 

 ( علي  بالصيام فإنه ال مثل له : به ، قال 
 :الصيام مما يتقى به من النار ( 3) 
من صام يومًا في سبيل اهلل  :قال   النبي أن  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين  )

  .َبعود اهلل وجهه عن النار سبعين خريفًا 
 : في الجنة باب خاٌص للصائمين ( 4) 
في الجنة ثمانية أبواب ) :قال   النبي أن  (حديَّ سهل بن سعد الثابت في  الصحيحين ) 

 ( الريوان ال يدخله إال الصائمون  ، فيها باٌب ُيسمى
  :الصوم من وسائل التعفف لمن ال يستطيع الزواج (5) 
 شايئاً  شبابا ال نجادُ   النبي كنا مع : قال  (حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 

للبصر  يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغُض):  فقال لنا رسول اهلل 
  (لفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءل وأحصُن

 : شفاعٌة مقبولة  الصوم( 6)
الصاياُم و  : ) قاال    النبي أن ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح الجامع ) 

القرمن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي رب منعته الطعام و الشهوات بالنهاار  
 ( فيشفَّعان : القرمن منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، قال فشفعني فيه ، ويقول 
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 . أي فتقبل شفاعتهما ( فيشفَّعان )
وأنه له فضٌل عظيم و أجٌر جسيم ، وأن الصيام ال مثال   ولما كان هذا هو فضل  الصيام

 النبيله ، وأنه مما يتقى به من النار ، وأنه شفاعٌة مقبولة ، لهذه األسباب مجتمعة رغَّب 
  ، وهااكم بعاض   في صوم التطوع حرصًا منه على أمته أال يفوتهم هذا الفضُل العظيم
]*[ النبي األيام التي رغب   في صيامها:  
 :  أحب الصيام إلى اهلل صياُم داود ( 1) 
أحب الصالة إلاى  ): قال   النبي أن ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين ) 

ينام نصف الليل  داوُد كان و   الصيام إلى اهلل صيام داود وأحب   اهلل صالة داود
 ( كان يصوم يوما ويفطر يوماو ويقوم ثلثه، وينام سدسه

 : أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرم ( 2) 
أفضال  : )قال  النبي أن  (حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  )

 ( هر اهلل المحرم ، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل الصيام بعد رمضان ش
  :صوم يوم عاشوراء ( 3) 
صوُم يوم عرفاة ُيكفِّار   : ) قال  النبي أن  (الثابت في  صحيح مسلم   قتادةحديَّ أبي )

 ( سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنًة ماضية 
 قصة صوم عاشوراء : 
فرأى اليهود تصوم المدينة  النبي قدم : قال  (لثابت في  الصحيحين ا ابن عباسحديَّ )

بناي إسارائيل مان     فيه موسى و صالح،  نجى اهلل يوٌم:  قالوا ؟ما هذا: عاشوراء، فقال
 (  فصامه وأمر بصيامه  أنا أحق بموسى منكم   قالف. عدوهم، فصامه موسى

لئن بقيتو إلاى قابال   : ) قال  بي النأن   ( الثابت في  صحيح مسلم  ابن عباسحديَّ )
 ( ألصومنَّّ التاسع 

تنبيه :  ضعيف ، فيكون األكمل صوم ( صوموا يومًا قبله ويومًا بعده ) حديَّ أحمد
 . التاسع والعاشر فقط 

 : صوم أكثر شعبان ( 4) 
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ال  يصوم حتاى نقاولُ       كان رسول اهلل: ت قال (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين 
إال  قاط  استكمل صيام شاهرٍ      رسول اهلل ما رأيتووال يصوم،  فطر حتى نقوُلر، وُييفط

 (  رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان
  :صيام ستة أيام من شوال ( 5) 
مان صاام   : )قال  النبي أن  (حديَّ أبي أيوب األنصاري الثابت في  صحيح مسلم   ) 

 (ن كصيام الدهر رمضان ثم أتبعه سٍت من شوال كا
 : صيام اإلثنين و الخميس (  6) 
توعرُض : ) قال  النبي أن   ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديث)

 ( األعمال يوم اإلثنين والخميس ، فأحُب أن ُيعرض عملي وأنا صائم 
 :صيام ثالثة أياٍم من كل شهر ( 0) 
أوصاني خليلي بثالٍَّ ال : قال  (الثابت في  الصحيحين حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  )

 ( أدعهنو حتى أموت ، صوُم ثالثِة أياٍم من كل شهر ، وصالةو الضحى ونوٌم على وتر 
  :صوم عشر ذي الحجة ( 1) 
عن امرأته عن بعاض  ( حديَّ هنيدة بن خالد الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي ) 

يصوم يوم عاشوراء ، وتسعًا من ذي الحجة ،    رسول اهلل  كان: قالت   النبي أزواج 
 (  وثالثة أياٍم من كل شهر ، أول اثنين من الشهر و الخميسين 

 
 
 

 هل يجوز فطر الصائم المتطوع ؟ : مسألة 
 للصائم المتطوع أن يفطر يجوز :الجواب 

صائُم المتطوع  أميُن ال: ) قال  النبي أن (  صحيح الترمذيلحديَّ أم هانئ الثابت في  ) 
 ( نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر 

: يا رسول اهلل أهدى لنا حايٌس فقاال   :   قالت  ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم )
 ( أرينه فلقد أصبحتو صائمًا فأكل 

 جواز فطر الصائم المتطوع
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 تمر مخلوط بسمن وأقط : الحيس 
 
 
 

 ل يلزمه الفطر ؟ من كان صائمًا تطوعًا  ثم دعي إلى طعام إلى طعام ه: مسألة 
 ، ولكنه أمين نفسه وأمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ،  ال يلزمه الفطر

إذا ُدعَي : قال  النبي أن  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 ( أحدكم إلى طعاٍم وهو صائم ، فليقل إني صائم 

 على صيامها من كل شهر؟ ي النبما هي األيام الثالثة التي حَّ  :مسألة 
 : أن الثالثة أيام هي السنة الصحيحة ورد في 

  .ثالثة عشر ، و أربعة عشر ، و خمسة عشر 
  .وورد أنها أول اثنين و الخميسين من الشهر ، و األمر في هذا واسع 

  كان رسول اهلل: قال ( أبي داوود حديَّ ملحان القيسي الثابت في  صحيح ) 
 ( هنو كهيئة الدهر : وم البيَض ثالثة عشر و أربعة عشر و خمَس عشر وقال يأمرنا أن نص

عن امرأته عن بعاض  ( والنسائي أبي داوود حديَّ هنيدة بن خالد الثابت في  صحيحي ) 
يصوم يوم عاشوراء ، وتسعًا من ذي الحجة ،    كان رسول اهلل : قالت   النبي أزواج 

 (  ثنين من الشهر و الخميسين وثالثة أياٍم من كل شهر ، أول ا
 
 
 

 ما هي األيام المنهي عن صيامها ؟ : مسألة 
]*[ األيام المنهي عن صيامها ما يلي: 
 :النهي عن صيام يومي الفطر واألضحى ( 1) 
   يومان نهى رسول اهلل  هذان: ) قال ( الثابت في  الصحيحين  عمرحديَّ )

 (   يوم تأكلون فيه من نسككم اآلخُراليوم و ، يوم فطركم من صيامكم ، عن صيامهما

 األيام المنهي عن صيامها 

 من كان صائمًا تطوعًا فدعي إلى طعام
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  :النهي عن صوم عرفة للحاج ( 2) 
أن ناسًا تماروا عندها يوَم عرفاه   (الثابت في  الصحيحين  أم الفضل بنت الحارَّحديَّ )

فقال بعضهم صائم ، وقال بعضهم ليس بصائم ، فأرسلتو إليه بقدٍح كبيٍر  النبي في صوِم 
 ( ربه وهو واقف على بعيره فش

  :النهي عن صوم أيام التشريق غال لمن يجد الهدي ( 3) 
لم ُيرخص في أيام : ) قال  النبي أن : ت قال ( حديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري
 ( التشريق أن ُيصمن غال لمن لم يجد الهدي 

) : قاال   النبي أن ( و الترمذي أبي داوود حديَّ عقبة بن عامر الثابت في  صحيحي ) 
 ( يوُم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق ، عيُدنا أهل  اإلسالم وهي أياُم أكٍل وشرب 

 :النهي عن صوِم يوِم الش  ( 4) 
ال : )قاال    النباي  أن  (الثابت في  الصاحيحين   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

، فليصام  ُهم صوَمكان يصو أو يومين، إال أن يكون رجٌل يوٍم كم رمضان بصوِمأحُد يتقدمنو
   (ذل  اليوم

شُ  فياه  يُ  من صام اليوم الذي) أنه قال ( حديَّ عمار الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
  ( فقد عصى أبا القاسم 

  :النهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا ( 5) 
ال )  :قاال    النباي  أن  (الثابت في  الصاحيحين   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( ُم أحدكم يوم الجمعة إال يومًا قبله أو بعده يصو
ال تخصوا )  :قال   النبي أن  (حديَّ جويرية بنت الحارَّ  الثابت في  صحيح البخاري) 

ليلَة الجمعة بقياٍم من بين الليالي ، وال تخصوا يوم الجمعة بصياٍم من باين األياام إال أن   
 ( يكون في صوٍم يصومه أحدكم 

  :م يوم السبت منفردًا النهي عن صو( 6) 
 (و الترماذي  أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن ُبسر عن أخته الصماء الثابت في  صحيحي ) 
ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ، وإن لم يجد أحادكم إال  : ) قال  النبي أن 

 ( لحاَء عنبة أو عوَد شجٍر فليمضغه 
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  :بان لمن لم تكن له عادة النهي عن صيام النصف الثاني من شع( 0) 
النبي أن  (و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  ( إذا انتصف شعبان فال تصوموا : ) قال 
ال : )قاال    النباي  أن  (الثابت في  الصاحيحين   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

، فليصام  ُهكان يصوم صوَم و يومين، إال أن يكون رجٌلأ يوٍم كم رمضان بصوِمأحُد يتقدمنو
   (ذل  اليوم

فيه دليل على أن مان    (، فليصم ذل  اليومُهكان يصوم صوَم إال أن يكون رجٌل) :الشاهد  
كان له عادة كاالثنين و الخميس ، فليصمهما وإن وافق يوم الش  وإن كان مان النصاف   

 . األخير لشعبان 
 :يوم الش  إال لمن كان له عادة النهي عن صيام ( 1) 
ال : )قاال    النباي  أن  (الثابت في  الصاحيحين   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  

، فليصام  ُهكان يصوم صوَم أو يومين، إال أن يكون رجٌل يوٍم كم رمضان بصوِمأحُد يتقدمنو
   (ذل  اليوم

من صام اليوم الذي َيشُ  فياه  ) أنه قال ( حديَّ عمار الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
 (  فقد عصى أبا القاسم 

 :النهي عن صوم الدهر ( 9) 
صام من صاام  ال : )قال   النبي أن  (حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين ) 

 ( األبد 
  :النهي عن صيام المرأة وزوجها شاهد إال بإذنه ( 10) 
ال يحُل : ) قال   النبي أن  (بت في  الصحيحين الثا أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

للمرأة أن تصوَم وزوُجها شاهٌد إال بإذنه ، وال تأذن في بيته إال بإذنه ، وما أنفقت نفقًة من 
 ( غير إذنه فإنه يؤدوى إليه شطره 

 
  

 
إذا دخل العشار شادو      كان رسول اهللقالت ،  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 في العشِر األواخر من رمضان النبي هدُي 
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 ( ره وأحيا ليله و أيقظ أهله مئز
 أي اعتزل النساء  (شدو مئزره )

 ما الحكمة من االجتهاد في العشر األخير من رمضان عن سائر رمضان؟ : مسألة 
  .التماس ليلة القدر 

 
 
 

 ما هو فضل ليلة القدر ؟ : مسألة 
  :ليلة القدر خيٌر من ألف شهر 

 ( 3 /القدر  (( ّمْن أ ُلِف َشْهٍرَلْيَلةو اُلَقْدِر َخْيٌر : )قال تعالى
  :أن قيامها يترتب عليه غفران الذنب  النبي وبين 

من يقم : ) قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 ( ليلة القدر إيمانًا و احتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه 

 ر ؟ في أي الليالي تكون ليلة القد: مسألة 
ليلاة القادر   أن  القول الصحيح الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة وتجتمع فيه األدلة

تكون في العشر األواخر من رمضان ، وأرجاها في الوتر من العشر األواخار ، وأشادوها   
 :رجاءًا أن تكون ليلة سبٍع وعشرين 

ا ليلة القدر فاي الاوتر   تحرو: ) قال  النبي أن  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
 (من العشر األواخر من رمضان 

واهلل الذي ال إله إال هاو إنهاا   :  أنه قال  (الثابت في  صحيح مسلم   بن كعب يوحديَّ أب)
هي الليلة التي أمرنا  رسول  ، هي ليلٍة أُي ما يستثني واهلل إني ألعلُم يحلفو ، لفي رمضان

في صابيحة يومهاا    ها أن تطلع الشمُسشرين وأمارتووع سبٍع  هي ليلةو ، بقيامها   اهلل
 (  هافي ال شعاَع بيضاَء

ليلة القدر ليلةو سابٍع  : ) قال  النبي أن ( أبي داوود حديَّ معاوية الثابت في  صحيح ) 
 ( وعشرين 
 ما الحكمة من عدم تعيين ليلة القدر بليلة معينة ؟ : مسألة 

 ليلة القدر
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حتى يتبين النشيط من الكسالن و الراغُب في معينة الحكمة من عدم تعيين ليلة القدر بليلة 
 . الخير من الزاهد فيه 

 لماذا سميت ليلة القدر بهذا اإلسم ؟  : مسألة 
]*[ سميت ليلة القدر بهذا اإلسم لألسباب اآلتية: 
ألنه يقدُر فيها ما يكون في تل  السنة ، يكتب اهلل تعالى ما سيجري في ذل  العاام ،  ( 1) 

كمة اهلل تعالى وبيان إتقان صنعه وخلقه ، كتابٌة أولى في اللوح المحفوظ قبال  وهذا من ح
 و األرض بخمسين ألف سنة ، وهذه كتابٌة ال تتبدل وال تتغير ،  تأن يخلق اهلل السموا

 ( 4 /الدخان  )( ِفيَها ُيُفَرقو كولَّ أ ْمٍر َحِكيٍم: )قال تعالى
َوَماآ أ ْدَراَ  َماا َلْيَلاةو    ) : )، لقوله تعاالى   سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف( 2) 

 ( 3/القدر( َلْيَلةو اُلَقْدِر َخْيٌر ّمْن أ ُلِف َشْهٍر( 2)اُلَقْدِر
 ما حكم تخصيص ليلة القدر بالعمرة ؟ : مسألة 

 .تخصيص ليلة القدر بأداء العمرة فيها بدعة ، وإنما الذي يخص فيها القيام 

من يقم : ) قال   النبي أن  (الثابت في  الصحيحين   عنه أبي هريرة  رضي اهللحديَّ ) 
 ( ليلة القدر إيمانًا و احتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه 

 ما هو الدعاء المستحب في ليلة القدر ؟ : مسألة 
قوُلتو يا َرُسول  اهلل أ َرأ ْيَت َإْن َعِلْماتو  : )ت قال ( صحيح الترمذيحديَّ عائشة الثابت في  ) 

 ( قووَلي الّلُهّم َإّنَ  َعفوّو توِحُب الَعُفَو فاْعفو َعّني: أقووُل ِفيَها؟ قال  ذاَلْيَلٍة َلْيَلٍة الَقْدِر َما أّي
 

 

 
 

 ما معنى اإلعتكاف ؟ : مسألة 
، وأصله لزوم الشيء ومداومتاه ، ومناه قاول     اإلعتكاف مأخوذ من عكف على الشيء

 )( ألِبيِه َوَقْوِمِه َما َها ِذِه الّتَماِثيُل اّلِتَي أ نتوْم َلَها َعااِكفوونَ َإُذ َقال  : )قال تعالى)   إبراهيم
 ( 52/ ء األنبيا

  .لزوم مسجد لطاعة اهلل تعالى  :اإلعتكاف شرعا 

 فاإلعتكا
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 ما الدليل على أن اإلعتكاف ال يكون إال في مسجد ؟ : مسألة 
 (110 /البقرة  )( ي اُلَمَساِجِدَواَل توَباِشُروُهّن َوأ ُنتوْم َعاِكفووَن ِف: )قال تعالى
 . جعل محل اإلعتكاف المسجد  :الشاهد 

 

 

 

 
 ما حكم اإلعتكاف ؟  :مسألة 

كل وقت في كل مسجد وليس خاصًا بالمساجد الثالثة ، وهو ثابت بالكتاب  اإلعتكاف مسنون
  .و السنة و اإلجماع 

 : دليل الكتاب 
 ( 110 /البقرة  )( ُنتوْم َعاِكفووَن ِفي اُلَمَساِجِدَواَل توَباِشُروُهّن َوأ : )قال تعالى  )

 : دليل السنة 
يعتكف العشر األواخار مان     النبي كان : ت قال (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين 
 ( رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده 

يعتكف في  ن النبي كا (الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 ( كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قوبض فيه اعتكف عشرين يومًا 

تنبيه :       الحديَّ الذي يخصص اإلعتكااف بالمسااجد الاثالَّ ضاعيف ، غيار أن
 . اإلعتكاف في المساجد الثالثة أعظم أجرًا 

 
 
 
   

 هل يصح اإلعتكاف بال صوم ؟ : مسألة 
ألن اإلعتكاف و الصوم عبادتان منفصالتان فاال   ،  أنه يصح اإلعتكاف بال صوم الصحيح

 . يشترط للواحدة وجود األخرى 
 من نذر أن يعتكف فهل يوف بنذره ؟ : مسألة 

 حكم اإلعتكاف

 

 هل يصح اإلعتكاف بال صوم ؟ 
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 :من نذر أي نوع من أنواع الطاعات فعليه أن يوفي بنذره 
من ناذر أن يطياع اهلل   : ) لقا  أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري  عائشةحديَّ ) 

 ( ر أن يعصى اهلل فال يعصيه فليطعه ومن نذ
ل يا رسول اهلل قا  عمر أن ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 ( أوِف بنذر  : إني نذرتو في الجاهلية أن أعتكف ليلًة في المسجد الحرام ، قال 
 هل يكون اإلعتكاف في أي مسجد أم في مسجد تقام فيه جماعة ؟ : مسألة 
  .، أنه ال اعتكاف إال في مسجد جامع  السنة الصحيحةالذي دلت عليه  حيحالصالقول 

 السنة على المعتكاف أن ال يعاودَ  : )قالت ( أبي داوود الثابت في  صحيح  عائشةحديَّ ) 
إال لما ال بد منه وال  وال يباشرها وال يخرج لحاجٍة امرأًة وال يمسو جنازًة وال يشهُد مريضًا

 (  جامع   اعتكاف إال في مسجٍداعتكاف إال بصوم وال
 

    

 

 

 
 :، أن المرأة يجوز لها أن تعتكف  الصحيحة السنةالذي دلت عليه  الصحيح

يعتكف العشر األواخر مان    النبي كان : ت قال (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
 ( رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده 

تنبيه : دم الفتنة ، فإن حصلت الفتناة فاال يجاوز    لكن اعتكاف المرأة مشروط بع
 .اعتكافها ، ألن درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة 

ما تركتو بعدي فتنًة : )  قال  أن النبي ( لحديَّ أسامة بن زيد الثابت في  الصحيحين ) 
 ( من النساء  أضُر على الرجال

من هذا ، كما يوجد في المساجد  وعلى هذا فإن كان في إعتكاف المرأة فتنة فإنها ال تومكََّن 
الحرام حيَّ ال يوجد مكاُن خاٌص بالنساء ، فإذا اعتكفت المرأةو فإنه البد لها أن تناام إماا   

 . لياًل أو نهارًا ونومها بين الرجال يمرون عليها فيه فتنٌة عظيمة 
 من نذر أن يصلي في بيت المقدس فهل يجوز له أن يصلي في البيت الحرام ؟ :مسألة 

 هل المرأة تعتكف ؟ 
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، جاز له أن يصلي في األعلى منه ، فالبيت الحرام أعلى رتبًة مان بيات    نذر األدون من
 .المقدس 

أن رجاًل قاال  ( أبي داوود الثابت في  صحيح جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
هلل إن فتح اهلل علي  مكة أن أصلي في بيات المقادس    يا رسول اهلل إني نذرتويوم الفتح  

ثم أعاد عليه فقال شاأن    ( صل ها هنا) :ثم أعاد عليه فقال (صل ها هنا :) قال . ركعتين
 ( ًا إذ
 أي في المسجد الحرام  (هاهنا ) 

 الحسنات في مكة مضاعف ، فهل السيئات تضاعف أيضًا ؟ : مسألة 
أن السيئات ال تتضاعف من حيَّ الكمياة ، ألن اهلل    الذي دلَّ عليه القرمن الكريم الصحيح

َمن َجآَء ِباُلَحَسَنِة َفَلُه َعُشُر أ ْمَثاَلَها َوَمن َجآَء ِبالّسّيئ ِة َفاَل ُيْجاَزَى َإاّل ِمُثَلَهاا   ): الى يقول تع
 ( 160 /األنعام )(َوُهْم اَل ُيُظَلُموَن

  .نزلت بمكة  اآليةوهذه 
 ولكن السيئات تتضاعف من حيَّ الكيفية. 

 ( 25 /الحج  )( َإُلَحاٍد ِبظوُلٍم ّنِذُقُه ِمْن َعَذاٍب أ َليٍمَوَمن ُيِرْد ِفيِه ِب: )تعالى لقوله
 من نذر أن يعتكف العشر األواخر من رمضان ، فمتى يدخل ومتى يخرج؟: مسألة 

أي يدخل قبيل المغرب من اليوم الذي قبله ، ويخرج بعد غاروب  : يدخل قبل ليلته األولى 
 . الشمس ن مخر يوم 

تنبيه :  كاان رساول اهلل   : ت قال (ئشة الثابت في  الصحيحين حديَّ عا)أما  إذا
فمعناه أنه كان يدخل المكاان الاذي أعاده    ( أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه 

 .لالعتكاف في المسجد ، أما وقت دخول المسجد لالعتكاف فقد كان أول الليل
 
  
  

    
 ما الذي يستحب للمعتكف ؟ : مسألة 

 ما يستحب للمعتكف  
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إشتغاله بالقرب و العبادات الخاصة كقراءة القرمن و الذكر واإلساتغفار و  يستحب للمعتكف 
 . الصوم وقيام الليل ، وهذا أفضل من حلقات العلم في هذا الوقت 

 
 

 
 ما الذي يكره للمعتكف ؟: مسألة 

]*[ يكره للمعتكف ما يلي: 
 يكره للمعتكف أن يشغل نفسه بما ال يعنيه من قوٍل أو عمل، ( 1) 
أن النباي  ( ابن ماجه  و الثابت في  صحيحي الترمذي أبي هريرة  رضي اهلل عنه  حديَّ)
  ( من حسن إسالم المرء تركه ماال يعنيه : )  قال 
حاديَّ  )ويكره كذل  اإلمسا  عن الكالم ظنًا منه أن ذل  مما يقرب إلى اهلل تعاالى ،  ( 2) 

إذا هو برجال قاائم،   يخطب  النبي  بينا: قال ( ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري 
فقال . أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وال يقعد، وال يستظل، وال يتكلم، ويصوم: فسأل عنه فقالوا

  (وليقعد، وليتم صومه ره فليتكلم وليستظُلُم: )  النبي
بعاد احاتالم وال    َمتال ُي: ) قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  عليحديَّ ) 
 (  م إلى الليليو ماتوُص
 
  
 
 

 ما الذي يباح للمعتكف ؟ : مسألة 
]*[ما يلي  ُيباح للمعتكف  : 
في  النبي حينما زارت  رضي اهلل عنها خروجه لتوديع أهله ، كما حصل من صفية( 1) 

 . معتكفه فقام معها يقلبها إلى بيتها 
ي اعتكافاه فاي   تزوره فا  رسول اهلل أنها جاءت (الثابت في  الصحيحين  صفيةحديَّ 

    قام النبيفثم قامت تنقلب  ،المسجد في العشر األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة

 ما يكره للمعتكف  

 

 ما ُيباح للمعتكف  
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،حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمَة مرو رجالن من األنصار فسالَّما علاى    هالُبيُق
اهلل صفية بنت حيي فقاال سابحان   هي اما إنَمسلكوعلى ِر  النبي  لهما فقال رسول اهلل 

 إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم وإني خشايتو    قالوكُبَر عليهما ف يا رسول اهلل
 (   أن يقذف في قلوبكما شيئًا

 :غسل شعره وترجليله ( 2) 
ُيخرج رأسه إليو وهاو   كان رسول اهلل : ) ت قال (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين 

 ( معتكف فأغسله وأنا حائض 
 . ح له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه مع المحافظة على نظافة المسجد ويبا( 3) 
 
 

 

    

 ما الذي ُيبطل اإلعتكاف ؟: مسألة 
]*[ ُيبطل اإلعتكاف ما يلي:  
  :الخروج لغير حاجة عمدًا وإن قل ، فإنه يفوت المكَّ فيه وهو ركن من أركانه ( 1) 
 السنة على المعتكاف أن ال يعاودَ  : )قالت ( د أبي داووالثابت في  صحيح  عائشةحديَّ ) 

إال لما ال بد منه وال  وال يباشرها وال يخرج لحاجٍة امرأًة وال يمسو جنازًة وال يشهُد مريضًا
 (  جامع  اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال في مسجٍد

  :الردوة ، لمنافتها للعبادة ( 2) 
َوَإَلى اّلِذيَن ِمن َقْبِلَ  َلَئْن أ ُشَرُكَت َلَيْحَبَطّن َعَملوَ  َوَلَتكووَنّن ِماَن  َوَلَقْد ُأْوِحَي َإَلْيَ  : )قال تعالى
 ( 65 /الزمر  )( اُلَخاِسِريَن
َواَل توَباِشُروُهّن َوأ ُنتوْم َعاِكفووَن ِفي اُلَمَساِجِد ِتُلَ  ُحُدوُد الّلِه َفاَل َتُقَرُبوَهاا َكاَذَلَ    : )قال تعالى
 ( 110 /البقرة  )( مَياِتِه َللّناِس َلَعّلُهْم َيّتقووَن ُيَبّيُن الّلُه

 
 
 

 هل يستحب قضاء اإلعتكاف ؟ : مسألة 

 ما ُيبطل اإلعتكاف   

 

 قضاء اإلعتكاف   
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 :من شرع في اإلعتكاف متطوعًا ثم قطعه استحب له قضاؤه 
مان   في العشر األواخِر يعتكفو النبي كان : ت قال (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين 

عائشاة أن   ، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصاةو ًاله خباء أضرُب رمضان، فكنتو
مخار،   ًابنت جحش ضربت خباء ، فلما رأته زينُبًافأذنت لها، فضربت خباء ًاتضرب خباء

ن رووتوا  ملبرو : )  خبر، فقال النبيفُأ( ما هذا: )رأى األخبية، فقالو   فلما أصبح النبي 
 ( من شوال ف عشرًاذل  الشهر، ثم اعتك فتر  االعتكافو  (بهنو

 
 

 
 

 فضل من قام رمضان 
 

 ما هو فضل من قام رمضان ؟ : مسألة 
من قام  :قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   (رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
 

 فضل قيام الليل
 

 ؟ الليل ما هو فضل قيام : مسألة 
  :صالة الليل أفضل صالة بعد صالة الفريضة (  1)
أفضال   :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

  ( الليل الصالة بعد الفريضة صالةو وأفضُل ، الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرم
  :صالة الليل من عالمات شكر العبد لربه ( 2) 

تفطار  تحتاى   يقوم من الليل  النبي كان : ت قال (ت في  الصحيحين حديَّ عائشة الثاب
  فقاال أفاال   ،  م من ذنب  وما تأخرل  ما تقدو اهلل تصنع هذا وقد غفرفقلتو له لم  قدماه ، 
 (  عبدا شكورًا أكوَن أحُب أن

 صالة التراويح 
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  :صالة الليل مما ُيستعُد به من الحسنات ( 3) 
: ليلًة فزعًا يقاول  استيقظ النبي : قالت (  بخاريالثابت في  صحيح ال حديَّ أم سلمة)  

سبحان اهلل ماذا أنزل اهلل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ، من يوقظو صواحٌب الحجرات ، 
  (يريد أزواجه لكي يصلين ، ربو كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخرة 

  :صالة الليل دأُب الصالحين قبلكم وقربٌة إلى ربكم ( 4) 
عليكم بقياِم الليل فإناه  : قال  أن النبي (  صحيح الترمذيالثابت في   ديَّ أبي أمامةح)

دأٌب الصالحين قبلكم ،  و قربٌة إلى ربكم ، و منهاٌة عن اإلثم و تكفيٌر للسيئات،  و مطردٌة 
 (للداِء عن الجسد 

 :قيام الليل سبب النشاط  (5) 
يعقاُد  : قاال   أن النباي  (  ي  الصحيحين الثابت ف أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ  )

الشيطاُن على قافيِة رأس أحدكم إذا هو نام ثالَّ ُعقد َيضرُب على مكاِن  كِل ُعقدة، عليا   
ليٌل طويٌل فارقد، فإن استيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صالى  

 ( النفس كسالن انحلت ُعقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس ، وإال أصبح خبيَّ
  :أن ينام الرجل الليل كله  كره النبي ( 6) 
رجٌل فقيال ماا زال    ذوكر عند النبي : قال ( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 

 (بال الشيطاُن في أذنه : فقال . نائمًا حتى أصبح ، ما قام إلى الصالة 
الليل لحرصه  بصالةرضي اهلل عنها  وابنته فاطمة  اإلمام علي  أمر النبي ولهذا ( 0) 

  .ا عليهم
: ليلًة فقال  طرَقُه وفاطمة بنت النبي  أن النبي ( حديَّ علي الثابت في  الصحيحين ) 

أال تصليان ؟ فقلتو يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصارف حاين   
وكاان  : َولٍّ يضرب َفِخاذه وهاو يقاول    قلت ذل  ولم يرجع اليو شيئًا ، ثم سمعته وهو ٌم

 ( اإلنسان أكثر شيء جداًل 
  .قيام الليل من األسباب التي تنجي من الغفلة ( 1) 
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من قاام بعشار   : قال  أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح أبي داود)
م بألف مية كتاب  ميات لم يكتب من الغافلين و من قام بمائة مية كتب من القانتين و من قا

 ( من المقنطرين 
 : قيام الليل من أسباب دخول الجنة  ( 9) 

: قاال   أن النباي  ( حديَّ عبد اهلل بن سالم الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 
 ( يأيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم 

  .المؤمن  قيام الليل شرفو( 10) 
أتااني  :    قال   أن النبي (  حديَّ سهل بن سعد الثابت   الثابت في  صحيح الجامع ) 

يا محمُد ِعش ما شئت فإن  ميت و أحبب من شئت فإن  مفاِرقوه ، و اعمل   : جبريل فقال 
ما شئت فإن  مجزٌي به ، و اعلم أن شرَف المؤمن قياُمُه بالليل و عازوه اساتغناؤه عان    

 ( اس الن
  :على التعاون بين الزوجين على قيام الليل   حَّ النبي ( 11)  
أن النباي  ( والنسائي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  رحم اهلل رجاًل قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت فإن أباُت نضاح فاي   :  قال 

فاإن أباى    الليل فصلت و أيقظت زوَجها فصلى مت منوجهها الماء ، و رحم اهلل امرأًة قا
  ( نضحت في وجهه الماء 

أن النبي ( وابن ماجهأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  إذا أيقظ الرجُل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعًا كتبا من الاذاكرين اهلل كثيارًا   : قال

 (والذاكرات 
 
 
 

 ما هي مداب قيام الليل ؟ : مسألة 
]*[ما يلي  مداب قيام الليل  : 

 يام الليلمداب ق
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، فإن غلبه النوم كوتب له األجر وكان نومه صدقة عليه  أن ينوي عند نومه قيام الليل( 1) 
  :، ولم ُيعدل مفرطًا 

ما من امارئ  : قال  أن النبي ( والنسائي أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيح )
 ( عليه ليل يغلبه عليه نوم إال كتب له أجر صالته وكان نومه صدقًةتكون له صالة ب

ليس في النوم تفريط إنماا   :قال  أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  صحيح مسلم  )
  (ها األخرى التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجيء وقت

 ليس فاي الناوم   :قال  أن النبي ( حديَّ أبي قتادة الثابت في  صحيح السنن األربعة )
في اليقظة ، فإذا نسَي أحدكم صالة أو نام عنهاا فليصالها إذا ذكرهاا     إنما التفريط تفريط

 (ولوقتها من الغد 
 : يدعو بالدعاء الوارد عند استيقاظه بالليل للصالة أن ( 2) 
من من تعارو ):  قال  أن النبي ( حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في  صحيح البخاري ) 

ال إله إال اهلل وحده ال شري  له ، له المل  و له الحمد و هو على كال شايء   : الليل فقال 
قدير،  سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر و ال حول و ال قوة إال بااهلل ثام   

 ( اللهم اغفر لي ، أو دعا استجيب له ، فإن فتوضأ و صلى قوبلت صالته   : قال 
: كان إذا قام من الليل يتهجد قاال   أن النبي ( َّ ابن عباس الثابت في  الصحيحينحدي) 

الساماوات   ول  الحمد أنت قايمُ ومن فيهن ،   أنت نور السماوات واألرضاللهم ل  الحمد 
ول  الحمد أنت الحق ووعد  الحق وقول  الحاق ولقااؤ  حاق     ومن فيهن ،   واألرض

حق والساعة حق اللهم ل  أسلمت وب  ممنات وعليا     والنبيون  والجنة حق والنار حق
توكلت وإلي  أنبت وب  خاصمت وإلي  حاكمت فاغفر لي ماا قادمت وأخارت وأساررت     

 (ال إله إال أنت المقدم وأنت المؤخر وأعلنت أنت 
تنبيه : ال ُيشترط في قيام الليل أن يسبق بنوم ولكن األفضل  أن يسبق بنوم  ،

 وكانت توسبق بنوم ،  الليل إلى اهلل صالة داود ولهذا كان أحُب صالة 
أحب الصيام إلاى اهلل  : قال  أن النبي ( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين)

صيام داود ، و أحب الصالة إلى اهلل صالة داود ،  و كان داود ينام نصف الليل و يقوم ثلثه 
 (و ينام سدسه ، ويصوم يوما و يفطر يوما
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 : يفتتح الصالة بركعتين خفيفتين أن ( 3) 
إذا قاام  : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( يفتتح الصالة بركعتين خفيفتين أحدكم من الليل فل
 : أن يوقظ أهله لقيام الليل ( 4) 
: الليل فزعاًا فقاال   استيقظ من  أن النبي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح البخاري)

لكاي   –ماذا ُأنزل من الفتن ، من ُيوقظ صواحب الحجرات : ماذا ُأنزل الليلة من الخزائن و
أن ( حديَّ علي  الثابت في  الصحيحين( )يصلين ،  ُربو كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخرة

 فإذا شااء أن  ن ؟ فقلت يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهللياطرقه وفاطمة فقال أال تصل النبي 
يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذل  ولم يرجع إليو شيئا  ثم سمعته وهو موٍل  يضرب فخذه 

 (وهو يقول  وكان اإلنسان أكثر شيء جدال 
أن النباي  ( والنسائي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  أيقظ امرأته فصلت فإن أبات نضاح فاي     رحم اهلل رجال قام من الليل فصلى و:  قال

وجهها الماء و رحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت و أيقظت زوجها فصالى فاإن أباى    
 ( نضحت في وجهه الماء 

أن النباي  ( وابن ماجةأبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  كتبا من الذاكرين اهلل كثيرا والذاكراتفصليا ركعتين جميعا  إذا أيقظ الرجل أهله : قال ) 
 : أن يتر  الصالة ويرقد إذا غلبه النعاس ( 5) 
 وهاو نااعٌس    أحادكم  صلى إذا: قال  أن النبي ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

 ( فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه
قاال إذا قاام    أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  ي اهلل عنه أبي هريرة  رضحديَّ )

 ( أحدكم من الليل فاستعجم القرمن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع 
ممادود   حبالٌ فإذا  المسجد  دخل رسول اهلل : قال  (حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)

قال حلاوه ليصال   تعلقت ، فترت لزينب فإذا هذا حبٌل  قالوا ؟  بين ساريتين فقال ما هذا 
 (فليرقد أحدكم نشاطه فإذا فتر 

 : أن يطوِّل القيام إن كان يستطيع ( 6) 
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ليلًة فلم يازل قائماًا حتاى     صليت مع النبي : قال  (حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين)
 ( هممتو بأمِر َسْوٍء ، قيل وما هممت ؟ قال هممتو أن أقعد وأذر النبي 

من قاام بعشار   : قال  أن النبي (  بن عمرو الثابت في  صحيح أبي داودحديَّ عبد اهلل)
ميات لم يكتب من الغافلين و من قام بمائة مية كتب من القانتين و من قام بألف مية كتاب  

 ( من المقنطرين 
 .           الذين يوفون أجورهم بالقنطار :  من المقنطرينمعنى 

 : طع عنه أن يواظب على القيام وال ينق (0) 
ياا   قال لي ساول اهلل  : قال (  الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 (عبد اهلل ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فتر  قيام الليل 
 : إذا كان قيام الليل في جماعة يستحب أن يصلي مع اإلمام حتى ينصرف( 1) 
إن الرجل إذا : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديَّ أبي ذر  الثابت في  صحيحي )

 ( صلى مع اإلمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 
  
 
 

 ما هي كيفية صالة الليل ؟ : مسألة  
 :الصحيحة صالة الليل مثنى مثنى   بنص السنة 

فساأله   أن رجاًل أتى النباي  (  الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
صالة الليل مثنى مثنى   فإذا خِشَي أحدكم الصبح صلى ركعًة واحدًة : الليل فقال  عن صالة

 )تووتر له ما قد صلى 
أن النباي  (  و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
  (   صالة الليل و النهار مثنى مثنى  : )قال 

  هل يجوز صالة الليل جالسًا ؟: مسألة 
أن  صالة التطوع عمومًا يجوز لإلنسان أن يصلي جالساًا   السنة الصحيحةالذي دلت عليه 

  :الحديَّ االتي  وإن كان يستطيع القيام ولكن له نصف أجر القائم وعليه ُيحمل

 كيفية صالة الليل
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عان   وكان مبسورًا فسأل النبي (  حديَّ عمران بن ُحصين الثابت في  صحيح البخاري)
فهو أفضل ، وإن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم وإن صلى  إن صلى قائمًا: الصالة فقال 

 (  نائماو  فله نصف أجر القاعد
يقرأ في شيء مان   ما رأيت رسول اهلل :   قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)

صالة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثالثون أو أربعون 
 ( أهن ثم ركعمية قام فقر

تنبيه :    إذا صلى اإلنسان قاعدًا لعجزه عن القيام جاز ذل  وُيكتب له األجار كااماًل
 : وعليه ُيحمل  

إذا مرض العبد أو سافر كتب : قال  أن النبي (  حديَّ أبي قتادة الثابت في  الصحيحين)
 (اهلل له ما كان يعمله وهو الثابت في  صحيح مقيم 

 
 
 
 و عدد ركعات قيام الليل ؟ ما ه: مسألة  

لم يزد  في رمضان وال في غيره عن إحادى   أن النبي  السنة الصحيحةالذي دلت عليه 
 : عشرة ركعة 

رضاي اهلل   سألتو عائشة: قال ( حديَّ أبي سلمة بن عبد الرحمن الثابت في  الصحيحين)
في رمضاان   زيُدي    اهللما كان رسول :  في رمضان  فقالت    عن صالة النبي  عنها

ثام   وطاولهنو  فال تسل عن حسانهنو  يصلي أربعًا ، وال في غيره على إحدى عشرة ركعة
فقلت يا رسول اهلل أتنام قبل أن  ، ثم يصلي ثالثًا وطولهنو فال تسل عن حسنهنو يصلي أربعًا

 (   قلبي تنامان وال يناُم إن عينيو فقال يا عائشةو ؟ توتر
ُيصلي من الليل ثالَّ عشارة   كان النبي : ت قال (ي  الصحيحين حديَّ عائشة الثابت ف)

 ( ركعة منها الوتر وركعتا الفجر 
 ؟  إحدى عشرة ركعةيواظب على  النبي هل كان : مسألة 

 عدد ركعات قيام الليل
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 إحدى عشرة ركعةلم يكن يواظب على  النبي أن  السنة الصحيحةالقوُل الذي دلت عليه 
إحدى عشرة ولكن ال يزيد عن إحدى عشر ولكن كان يصلي بحسب نشاطه ، سبع وتسع و

:    
 النباي  سألت عائشة عان صاالة   : قال ( حديَّ مسروق الثابت في  صحيح البخاري) 

 . سبٌع وتسٌع وإحدى َعُشرَة سوى ركعتي الفجر : بالليل فقالت 
 
  
 

 هل يجوز قضاء قيام الليل ؟ : مسألة 
 : السنة الصحيحة نعم يجوز قضاء قيام الليل بنص 

من نام عان حزباه أو عان    : قال  أن النبي ( : حديَّ عمر الثابت في  صحيح مسلم )
   (  شيء منه فقرأه فيما بين صالة الفجر و صالة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل 

 
 
 

 ما هي مشروعية قيام رمضان ؟ : مسألة 
  .قيام رمضان مكد من غيره أي أشُد تأكيدًا من غيره 

مان قاام    :قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  أبي هريرة حديَّ )
   (رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

 قيام رمضان ؟ هل توشرع الجماعة في : مسألة 
  قيام رمضانتوشرع الجماعة في 

 صلى ذات ليلة في المسجد فصلى أن رسول اهلل  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين)
بصالته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إلايهم  

فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلايكم إال أناي    رسول اهلل 
 ( خشيت أن تفرض عليكم قال وذل  في رمضان

 قضاء قيام الليل

 مشروعية قيام رمضان
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كان يتر  العمال   ه من باب أنه لصالة الليل جماعة إال أنه ترك النبي  إقرار :الشاهد 
 ( وهو يحبه خشية أن ُيكتب على أمته 

خرجت مع عمار  : قال ( حديَّ عبد الرحمن بن عبد القارئ الثابت في  صحيح البخاري ) 
بن الخطاب رضي اهلل عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فاإذا النااس أوزاع متفرقاون،    

إني أرى لو جمعت : ته الرهط، فقال عمريصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصال
هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة 

نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل : أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم، قال عمر
 ( من التي يقومون، يريد مخر الليل، وكان الناس يقومون أوله

إن الرجل إذا : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود أبي ذر  الثابت في  صحيحي  حديَّ)
 (   صلى مع اإلمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 

 
 
  
 

 ما هو الحج ؟ : مسألة 
  .القصد  :الحج لغًة 

  .السنة الثابتة الصحيحة التعبد هلل تعالى بأداء المناس  على ما جاءت به  :الحج شرعا 
 ما معنى المناس  ؟ : مسألة 

 المناس  جمع منس  ، و األصل في المنس  التعبد ، 
 أي متعبداو يتعبدون فيه ، ( 60 /الحج  ( )ّلكولَّ ُأّمٍة َجَعُلَنا َمنَسكًا ُهْم َناِسكووُه : )تعالى لقوله

  .وأكثر إطالقه على الذبيحة 
 ( 162 /األنعام )( اَي َوَمَماِتي لّلِه َرّب اُلَعاَلِميَنقوْل َإّن َصاَلِتي َونوُسِكي َوَمْحَي: )قال تعالى

 
 
 

 كتاب الحج 

 فضل الحج     

 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      396 

  :الحج من أفضل األعمال ( 1) 
ُسائل أي    رساول اهلل أن ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

الجهاد في سبيل اهلل ، قيل ثام  : إيماٌن باهلل ورسوله ، قيل ثم ماذا ؟ قال : العمل أفضل؟قال
 ( حٌج مبرور : اذا ؟ قال م
  :أن الحج جهاد ( 2) 

جهادكونو : في الجهاد ، قال النبي استأذنت : قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين 
 ( الحج 

يا رسول اهلل نرى الجهاَد أفضُل العمل ، : أنها قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين 
 ( الجهاد حٌج مبرور  لكونو أفضُل. ال : أفال نجاهد؟ قال 

 :الحج ركٌن من أركان اإلسالم الخمسة ( 3)
بناي   ) :قاال   النباي   أن(  الصحيحين الثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

وإقام الصاالة وإيتااء    رسول اهلل ،اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 
  ( وصوم رمضان  حج الالزكاة و

  :ران الذنوب غف( 4) 
قال من : ) قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( حج هلل فلم يرفَّ ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 
العمرةو إلى : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( المبرور ليس له جزاٌء إال الجنة  العمرة كفارةو لما بينهما ، والحُج
: ) قاال   أن النباي  ( و الترماذي  أبي داوود حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيحي ) 

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكيُر خبََّ الحديد والفضة 
 ( ، وليس للحج المبرور ثواب إال الجنة 

: ) قاال    أن النباي  ( ابن ماجه  الثابت في  صحيح عنهما ابن عمر رضي اهللحديَّ )
 ( الغازي في سبيل اهلل والحاج و المعتمر ، وفُد اهلل دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم 

 اذكر األدلة على وجوب الحج ؟ : مسألة 
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َوَمن َكَفَر َفَإّن اهلل َغِنّي َعِن  َولّلِه َعَلى الّناِس ِحّج اُلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع َإَلْيِه َسِبياًل: )قال تعالى
 ( 90 /مل عمران  )( اُلَعاَلِميَن

بناي   ) :قاال   النباي   أن(  الصحيحين الثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ، وإقام الصاالة وإيتااء   

 ( الزكاة والحج   وصوم رمضان
 

 

 
 الحج يجب مرًة واحدة في العمر                         

 

 

 ما الدليل على أن الحج يجب مرًة واحدة في العمر ؟  :مسألة 
أيهاا  : )قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

فساكت حتاى    ؟ ا رسول اهللي عاٍم وا فقال رجل أكلَّالناس قد فرض اهلل عليكم الحج فحجل
هلا   أذروني ما تركتكم فإنما  : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال  :قالها ثالثا فقال

فاأتوا مناه ماا     فإذا أمرتكم بشيٍء ، سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم من كان قبلكم بكثرِة
 (  فدعوه استطعتم وإذا نهيتكم عن شيٍء

أن األقرُع بن حابس سأل ( و النسائي أبي داوود حيحي حديَّ ابن عباس الثابت في  ص) 
بل مرًة واحدًة فمان  : الحُج في كل سنٍة أو مرٍة واحدة ، قال : فقال يا رسول اهلل  النبي 

 (  زاد فهو تطولع
 

 على الفور يجب الحج                                
  

 لماذا يجُب الحج على الفور ؟  :مسألة 
، وألن ذل  أسرُع فاي إباراء    أمرنا بالتعجل إلى الحج النبي على الفور ألن يجب الحج 

َفاْسَتِبقووا الَخْيَراِت َإَلَى اهلل : )الذمة ، وألن اهلل تعالى أمر باإلستباق إلى الخيرات فقال تعالى 
 ( 41 /المائدة  )( َمْرِجُعكوْم َجِميعًا َفُيَنّبُئكوم ِبَما كونتوْم ِفيِه َتُخَتِلفووَن
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  .والتأخير خالف ذل  
مان  : )قال   أن النبي ( و ابن ماجه أبي داوود حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيحي )

 ( أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة 
 

 
 سداد الديون أولى من الحج والعمرة                 

 
 حج والعمرة ؟هل سداد الديون أولى من ال :مسألة 

، ومن أخذ أموال الناس يريد أدائهاا أدى اهلل عناه    سداد الديون أولى من الحج والعمرة
  .ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهلل 

من : ) قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 ( ذ يريد إتالفها أتلفه اهلل أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى اهلل عنه ، ومن أخ

لاو أن  : ) قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
عندي مثل  أحٍد ذهبٍا ما يسرني أن ال يمور عليو ثالَّ وعندي منه شيٌء إال شايٌء أْرُصاُده   

 ( لدين
 

 الحجاستحباب التقشف في                                    

 

 

 ما الدليل على استحباب التقشف في الحج ؟ : مسألة 
قال حج أنس على رحاٍل  ( حديَّ ثمامة بن عبد اهلل بن أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

 ( حج على رحٍل وكانت زاملتوُه ولم يكن شحيحًا وحدوَّ أن رسول اهلل 
 ( حج على رحٍل وكانت زاملتوُه)معنى 

حج على راحلة وكانات   التي تحمُل الطعام ، والمقصود أن النبي هي الراحلة  :الزاملة 
 . هذه الراحلة هي أيضًا الزاملة ، وفيه أن السنة في الحج التقشف وعدم الترف 

على رحٍل وقطيفة تسااوي   حج النبي : قال ( حديَّ أنس الثابت في  صحيحابن ماجه )
 ( ياء فيها وال سمعه اللهم حجٌة ال ر: أربعة دراهم أو ال تساوي ثم قال 
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 من مات وعليه حجة اإلسالم
  

 من مات وعليه حجة اإلسالم ، أو حجٍة نذرها هل يحج عنه وليه ؟  :مسألة 
  :من مات وعليه حج فريضة وجب على وليه أن يحج عنه 

  أن امرأة من جهيناه جااءت النباي    ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري )
ي جِّا نعام، حُ : )عنها؟ قاال  لم تحج حتى ماتت، أفأحُجو ، نذرت أن تحجو إن أمي: فقالت 

  (بالوفاء ؟ اقضوا اهلل، فاهلل أحقوُهقاضيَت أكنِت ديٌن لو كان على أمِ  عنها، أرأيِت
  

 الحج عن الغير                                         
 

 هل يجوز الحج عن الغير ؟ : مسألة 
  .، إن كان هذا الغير ال يستطيع أن يحج بنفسه  يحج عن غيره يجوز لإلنسان أن

 فجاءت امرأٌة  كان الفضُل َرديف رسول اهلل ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
إلاى   وجه الفضالِ  يصرفو  إليه، فجعل النبي  إليها وتنظُر ينظُر من خثعم، فجعل الفضُل

 أدركت أبي شايخاً  على عباده في الحج  يضة اهللإن فر: يا رسول اهلل الشق اآلخر، فقالت
 (  وذل  في حجة الوداع ، نعم: قال. ، ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟كبيرًا
تنبيه :  يشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حجو حجة اإلسالم : 
 سمع رجاالً   أن النبي ( و ابن ماجه أبي داوود حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيحي )

حججات  : أٌخ لي ، أو قريٌب لي ، قال : من شبرمه ؟ قال : لبي  عن شبرمه ، قال : يقول 
 ( حجو عن نفس  ثم حجو عن شبرمه : قال . عن نفس  ؟ قال ال 

 
 على من يجب الحج                        

  
 

 على من يجب الحج ؟ : مسألة 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      400 

 

]*[ستطيع ، المكلف ، الحر الم يجب الحج على المسلم. 
 : المسلم ( 1)  

َوَما َمَنَعُهْم أ ن توُقَبل  ِمُنُهْم َنَفَقاتوُهْم َإاّل أ ّنُهْم َكَفُروُا ِبالّلِه َوِبَرُسوَلِه َواَل َياْأتووَن  ): لقوله تعالى 
 ( 54 /التوبة  )( الّصاَلَة َإاّل َوُهْم كوَساَلَى َواَل ُينِفقووَن َإاّل َوُهْم َكاِرُهوَن

 . ، فال يجب على العبد ، ألنه غير مستطيع  الحر( 2) 
مان   ) :قال  النبي  أن(  في  صحيح مسلم  الثابت ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إال أن يشترط المبتاع 
  .المكلف ، أي البالغ العاقل ( 3) 
ُرفع القلم عن : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي )  

 ( عن المجنون حتى ُيفيق   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 
  .المستطيع ( 4) 
َولّلِه َعَلى الّناِس ِحّج اُلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع َإَلْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفَإّن اهلل َغِنّي َعِن : )قال تعالى 

 ( 90 /مل عمران  )( ِميَناُلَعاَل
 

 ما هي االستطاعة                         
 

 ما هي االستطاعة ؟    :مسألة 
 : االستطاعة ثالثة أشياء متالزمة 

 :الصحة  ( 1) 
 :أن يمل  ما يكفيه ذهابًا وإيابًا فاضاًل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ( 2) 
  :أن يأمن الطريق ( 3) 
  :الصحة ( 1) 
 فجاءت امرأٌة  كان الفضُل َرديف رسول اهلل ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

إلاى   وجه الفضالِ  يصرفو  إليه، فجعل النبي  إليها وتنظُر ينظُر من خثعم، فجعل الفضُل
 أدركت أبي شايخاً  على عباده في الحج  إن فريضة اهلل: يا رسول اهلل الشق اآلخر، فقالت
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 (  وذل  في حجة الوداع ، نعم: قال. ثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟، ال يكبيرًا
 . أن يمل  ما يكفيه ذهابًا وإيابًا فاضاًل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته( 2) 
كفى بالمرء : ) قال  أن النبي ( أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح ) 

 ( إثمًا أن يضيع من يقوت 
  :ن الطريق ، حتى ال يحدَّ له ضرر أن يأم( 3) 
 ( ال ضرر وال ضرار : ) قال   أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيحابن ماجه )

 من كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه ، هل يلزمه الحج ؟  :مسألة 
  .يلزمه الحج بالنيابة ، أي ينيب من يحج عنه 

 فجاءت امرأٌة  ن الفضُل َرديف رسول اهلل كا( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
إلاى   وجه الفضالِ  يصرفو  إليه، فجعل النبي  إليها وتنظُر ينظُر من خثعم، فجعل الفضُل

 أدركت أبي شايخاً  على عباده في الحج  إن فريضة اهلل: يا رسول اهلل الشق اآلخر، فقالت
 ( ذل  في حجة الوداعو ، نعم: قال. ، ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟كبيرًا

 هل يجوز له أن ينيب عنه امرأة ؟ : مسألة 
 ( حديَّ المرأة الخثمعية ) نعم كما في الحديَّ السابق ،

 
 حج المرأة        
 

علمنا أن الحج يجب على المسلم المكلف الحر المستطيع ، فهل للمارأة شاروط    :مسألة 
 أخرى ؟ 

 . للمرأة شرٌط زائد هو أن يسافر معها محرم 
ال يحاُل  : ) قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( المرأٍة تؤمن باهلل و اليوم اآلخر تسافر مسيرة يوٍم وليلة إال مع ذي محرٍم لها 
ال تساافر  : ) قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 ( اياٍم إال مع ذي محرم  المرأةو ثالثة
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إال  باامرأةٍ  ال يخلون رجٌل: )قال   أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
اكتتبت في غازوة  فيا رسول اهلل إن امرأتي خرجت حاجة    فقال رجل مفقا ، محرم يمع ذ

 (  فحج مع امرأت  رجعا : كذا وكذا قال
يخطب يقاول ال يخلاون    سمعتُ  النبي ( م  حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح مسل)

رجل بامرأة إال ومعها ذو محرم وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول 
 ( اهلل إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأت  

 
 

 ؟ما هو المحرم للمرأة                             
 

 . زوجها ، أو من تحُرُم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح  :المحرم للمرأة 
 ما هو السبب المباح ؟ : مسألة 

 : السبب المباح ينحصر في شيئين 
 المصاهرة ( 2) الرضاع                        ( 1) 
 : وهم سبعة (  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : ) الرضاع ( 1) 
 ( ابن األخت / ابن األخ / الخال / العم / األخ / اإلبن / األب ) 
 ( زوج بنتها / زوج ابنها / ابن زوجها / أبو زوجها : ) المحرم بالمصاهرة ( 2) 

 ما هو المحرم بسبب النسب ؟ : مسألة 
 : المحرم بسبب النسب سبعة 

 (  ابن األخت / ابن األخ / الخال / العم / األخ /  اإلبن / األب ) 
 ما هو شرط المحرم ؟ :  مسألة 

 . أن يكون مسلم ، بالغ ، عاقل : شرط المحرم 
بعض العلماء يقول أن السبب في سفر المحرم الخوف على المرأة ، فاإذا كانات   : مسألة 

 ممنة فيجوز سفرها بغير محرم ، فما الجواب ؟ 
 .أنه ال يجوز سفرها بغير محرم مهما كان الطريق ممنًا : الجواب 
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يخطب يقاول ال يخلاون    سمعتُ  النبي ( ديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم  ح)
رجل بامرأة إال ومعها ذو محرم وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول 

  (اهلل إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأت  
ولم يستفصل هل الطريق ممان أم ال   (انطلق فحج مع امرأت  : )قال  النبي أن  :الشاهد 

 . 
       حُج الصبي  

 
 هل يجوز للصبي حج ؟ : مسألة 

 ( ، وُيكتب له األجر ولمن سفَّره ، إال أنه ال يجزئ عن حجة اإلسالم  يجوز للصبي حج
 مع رساول اهلل  ُحجو بي : قال  (الثابت في  صحيح البخاري  السائب بن يزيد حديَّ )   

 ( وأنا ابن سبع سنين 
من  :فقال  ِءحَابالرْو لقي ركبًا) أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   ابن عباسحديَّ ) 

 : فقالات  صبيًا اهلل فرفعت إليه امرأٌة قال رسوُل ؟ فقالوا من أنت ، قالوا المسلمون ؟ القوم
 (  نعم ول  أجر : قال ؟ ألهذا حج
 ( الروحاء / ركبًا ) ما معنى : مسألة 
 . أصحاب اإلبل خاصة  :الركب 

 . مكان على ستٍة وثالثين مياًل من المدينة  :الروحاء 
 

 هل الركوب في الحج أفضل أم المشي ؟ 
 

 

 هل الركوب في الحج أفضل أم المشي ؟ : مسألة 
، إن قال فيمن نذر أن يمشاي   النبي ، وألن  النبي ، لفعل  أن الركوب أفضل الصحيح

 . اهلل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب 
ما بال : هادي بين ابنيه، قالُي شيخًارأى  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أنسحديَّ )

 (  إن اهلل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب: )قال. نذر أن يمشي : قالوا ؟ هذا
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 حكم الحج من مال حرام

 
 

 حج من مال حرام ؟ ما حكم ال: مسألة 
ألن اهلل تعالى طيبًا ال يقبُل إال طيبًا ، وألن هذا عماٌل لايس    الحج من مال حرام ال يجزئ

 عليه أمُر اهلل ورسوله فهو مردود ، 
أيهاا  : )قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

تعالى  المرسلين فقال اهلل أمر المؤمنين بما أمر بهالناس إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا وإن 
َياا  } :وقال تعالى  {َيا أ يلَها الرلُسُل كولووا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملووا َصاَلًحا َإنِّي ِبَما َتْعَملووَن َعِليٌم} :

ثام ذكار    {َلّلِه َإن كونتوْم َإيواُه َتْعُباُدونَ أ يلَها الَِّذيَن مَمنووُا كولووُا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزُقَناكوْم َواُشكوُروُا 
حرام ومشربه حرام  وغذي بالحرام فأنى يستجاب مأكله و ،الرجل أشعَّ أغبر يطيل السفر

 ( ه ل
من عمل عماًل لايس علياه   : ) قال  النبي أن  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم 

 ( أمرنا فهو رد 
 

 التكسب في الحج 
 

 ز التكسب في الحج ؟ هل يجو: مسألة 
 وذو المجاز أساواقاً  ةوجنَّوَم كاَظكانت ُع: )قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

َلْيَس َعَلْيكوْم ُجَناٌح أ ن َتْبَتغووُا َفْضاًل مِّن } : فنزل أن يتجروا في المواسمتأثموا ففي الجاهلية، 
 ( في موسم الحج { روبِّكوْم 

 ( وا الوقوع في اإلثم و اإلشتغال أيام المناس  بغير العبادة أي خش (فتأثموا ) 
 

 

 المواقيت                           
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 ما هي المواقيت ؟ : مسألة 
  .المواقيت مأخوذة من الوقت وهي زمانية ومكانية 

 

 
 الزمانيةالمواقيت                              

 
  ما هي المواقيت الزمانية ؟: مسألة 

) هي األوقات التي ال يصح شيٌئ من أعمال الحاج إال فيهاا ، وهاي     :المواقيت الزمانية 
 ( وذو الحجة / وذو القعدة / شوال 
هنا  قول بأن المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشٌر مان ذي الحجاة ،   : مسألة 

 فما الجواب ؟ 
/ وذو القعدة / شوال ) مانية هي أن المواقيت الز والصحيح،  الجواب أن هذا ليس صحيحًا

 : وذل  لوجهين ( وذو الحجة 
 ( 190/  البقرة) {اُلَحجل أ ُشُهٌر موْعلووَماٌت }لقوله تعالى ( 1) 

 . أن كلمة أشهر جمع ، وأقل الجمع في اللغة العربية ثالثة : الشاهد 
ن أيام الحاج ،   أن اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالَّ عشر: الوجه الثاني ( 2) 

 . حيَّ فيها المبيت والرمي فكيف نخرجها من الحج 
 

 المواقيت المكانية  

 
 ما هي المواقيت المكانية ؟ : مسألة 

 : هي األماكن التي ُيحرم منها من يريد الحج و العمرة  :المواقيت المكانية 

 
 ذو الحليفة أهل المدينة 

 الُجحفة الشام و مصر و المغرب
 ات عرقذ العراق
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 يلملم اليمن
 قرن المنازل نجد

 
 ، ألهل المديناة ذا الحليفاة  وقََّت  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

أتى من ول نوله هنو)   ، وألهل اليمن يلملم ، المنازل َنجد قْروألهل ن ، حفةالشام الُج وألهِل
 ومن كان دون ذل  فمن حيَّ أنشأ حتى أهُل ( ممن أراد الحج والعمرة من غيرهنو عليهنو

 (  مكة من مكة
 ( وقََّت ألهل العراِق ذاتو عرق أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  عائشةحديَّ )

 سماء موجودة اآلن ؟ هل هذه األ: مسألة 
 .هذه األسماء غير موجودة اآلن ، لكن األماكن مشهودة لم تتغير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 إذا مرو أهل اليمن من ميقات أهل المدينة فممن ُيهل ؟  :مسألة  

  .ُيهل من ميقات أهل المدينة 
أراد الحاج   ممان  من غيارهنو  أتى عليهنومن ول نوله هنو: )لحديَّ ابن عباس السابق ) 

 (  والعمرة
( مكة )  هو ميقات أهل مكة في الحج: 

 توسمى اآلن أبيار علي   ذا الحليفة  
 رابغ  الُجحفة 

 السعديه يلمم
 السيل  قرن المنازل 
 الغربية  ذات عرق

 كة في الحج و العمرة ميقات أهل م
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 ، ألهل المديناة ذا الحليفاة  وقََّت  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
أتى من ول نوله هنو)   ، وألهل اليمن يلملم ، المنازل َنوألهل نجد قْر ، حفةالشام الُج وألهِل
 ومن كان دون ذل  فمن حيَّ أنشأ حتى أهُل ( اد الحج والعمرةممن أر من غيرهنو عليهنو

 (  مكة من مكة
 ( مكة من مكة ومن كان دون ذل  فمن حيَّ أنشأ حتى أهُل)   :الشاهد 

 أي من كان دون الميقات فمن حيَّ أنشأ الحج ، فمثاًل أهل جده ال يرجعون إلى رابغ ، 
  ( ميقات العمرة ألهل مكة : ) 

 ( من خارج مكة أي) من الِحل 
سواء من التنعيم أو من الحل من طريق جده ، وله أن يحرم من أي حٍل شاء ، و األفضال  
أن نختار الِحل األسهل األقرب إلى الحرم ، ألن الحل يختلف ُبعدًا وقربًا عن منطقة الحرم ، 

 .جده المدينة أقرب من الحل الذي في طريق / التنعيم ، وهو الحل من طريق مكة : فمثاًل 
وعلى هذا فاإلنسان إذا كان في مزدلفة ُيحرم من عرفة ألنه أقرب الحل إليه ، وإذا كان في 

 .الزاهر مثاًل ، فألفضل أن ُيحرم من التنعيم ألنه أقرب إليه 
أمارُه أن ُياردَف    أن النباي  ( الثابت في  الصحيحين  عبد الرحمن بن أبي بكرحديَّ )

 ( عائشة و يعمرها من التنعيم 
 النبي أن الحرم ليس ميقاتًا للعمرة ، ولو كان ميقاتًا للعمرة لما أمر  :لشاهد ا

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته إلى التنعيم و يتحمل المصاعب في ذل  لتحرم من 
 . اختيار األيسر ما لم يمنع الشرع  النبي الحل ، ألن من المعلوم شرعا أن هدي 

ومن كان دون ذل  فمن حيَّ أنشأ حتاى  )   الجواب على قوله لو قال قائل فما :مسألة 
فظااهره  ( ممن أراد الحاج و العمارة   ) مع أنه قال في نفس الحديَّ (  مكة من مكة أهُل

 العموم وأن العمرة ألهل مكة من مكة ؟ 
أمرُه أن ُياردَف   أن النبي  هذا الظاهر يعارض حديَّ عبد الرحمن بن أبي بكر :الجواب 
و يعمرها من التنعيم ، وهذا الحديَّ يخصص عموم الحديَّ   ي اهلل تعالى عنهارضعائشة 
 . السابق 
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ليست من أهل مكة فأخرجت إلى   رضي اهلل تعالى عنهالو قال قائل أن عائشة : مسألة 
 الحل لتحرم منه ؟ 

ليس المانع إحرام أهل األفاق من مكة من التنعيم كونهم ليسوا من أهال مكاة ،    :الجواب 
ن أهل األفاق يحرمون بالحج من مكة ، فلو كانت مكة ميقات للعمرة ألهل مكاة لكانات   أل

 . لذل  ألهل األفاق 
 لو أن إنسان لم يمر بالميقات ولو من مكان بعيد فماذا يصنع ؟ : مسألة 

 .ينظر حذو الميقات ويحرم من عنده 
ن المصران، أتوا عمر، لما فتح هذا: ) قال (الثابت في  صحيح البخاري ابن عمرحديَّ )  

 نجد قرنا، وهو ألهِل حدو  يا أمير المؤمنين، إن رسول اهلل: فقالوا
لهم  فانظروا حذوها من طريقكم، فحدو: قال. علينا شقَّ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا جوٌر

 (   ذات عرق
 إذا كان يسير في الجو فماذا يصنع ؟ : مسألة 

 . يقات ، فإذا حاذى الميقات أحرم الم ةيلبس إحرامه قبل محاذا
 
 
 

 ما معنى اإلحرام ؟ : مسألة 
تكبيارة  ) دخول اإلنسان في التحريم ، ولهذا ُيقال للتكبيرة األولى في الصالة  :اإلحرام لغة 

 . اإلحرام ألنه بها يدخل في التحريم ، أي ما ُيحرم على المصلي 
 ( أو حج  عمرة) نية الدخول في النوس   :و اإلحرام شرعا 

 ما الذي ُيسن عند اإلحرام ؟ : مسألة 
]*[ ُيسن عند اإلحرام ما يلي: 
  :الغسل ولو لحائض أو نفساء ( 1) 
تجارد إلهاللاه و    النباي  أنه رأى  ( صحيح الترمذيالثابت في   زيد بن ثابتحديَّ ) 

 ( اغتسل 

 اإلحرام 
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ح به الصالة وال غيرها أمر النفساء بالغسل مع أن اغتسالها ال تستبي النبي أن : الشاهد 
 مما يشترط له الطهارة ، مما دل على استحباب الغوسل لإلحرام ، 

: ) قاال   النباي  أن ( و الترماذي  أبي داوود الثابت في  صحيحي ابن عباس حديَّ ) 
 هاا غيارَ  وتقضيان المناس  كلَّ ، مانوالنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسالن وتحْر الحائُض

 ( ت الطواف بالبي
  :الطيب في بدنه قبل اإلحرام ( 2)  
إلحرامه قبال أن    كنت ُأطيُب رسول اهلل: قالت ( الثابت في  الصحيحين  عائشةحديَّ )

 ( ُيحرم ، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت 

كأني أنظُر إلى وبيِص الطيِب فاي مُفارِق   : قالت ( الثابت في  الصحيحين  عائشةحديَّ )
 (  وهو محرم  رسول اهلل 

  :التجرد من الثياب المخيطة ( 3) 
تجارد إلهاللاه و    النباي  أنه رأى  ( صحيح الترمذيالثابت في   زيد بن ثابتحديَّ ) 

 ( اغتسل 
 :لبس اإلزار و الرداء ( 4) 
من بعاد ماا     انطلق رسول اهلل: قال  (الثابت في  صحيح البخاري  ابن عباسحديَّ ) 

 ( و وأصحابه ترجول وادوهَن ولبس إزاره وردائه ه
 :أن يكون اإلزار و الرداء أبيض ( 5) 
:  لقاا   أن النباي  ( و الترماذي  أباي داوود  الثابت في  صحيحي  ابن عباسحديَّ )  
 ثمدأكحالكم اإل خيَر وإنو ، وكفنوا فيها موتاكم لباسكم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خيُر)
 ( الشعر وينبتو ،يجلو البصر ،
تنبيه : حرم إذا لم يجد اإلزار فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلاين فليلابس   الم

  :الخفين 
المحرم إذا لم يجد اإلزار فليلابس  : )قال  (الثابت في  صحيح البخاري  ابن عباسحديَّ ) 

 ( السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين 
 :التلبية ( 6) 
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لبي  )  أن تلبية رسول اهلل: قال ( حيح البخاري الثابت في  صعبد اهلل بن عمر حديَّ ) 
 (اللهم لبي ، لبي  ال شري  ل  لبي ، إن الحمد والنعمة ل  والمل ، ال شري  ل 

: يلبي    إني ألعلم كيف كان النبي :قالت ( الثابت في  صحيح البخاري عائشة  حديَّ)  
  (مة ل لبي  اللهم لبي ، لبي  ال شري  ل  لبي ، إن الحمد والنع)
  :رفع الصوت بالتلبية ( 0) 
متااني  :  )قاال   النبي أن ( حديَّ السائب بن يزيد الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 ( جبريل فأمرني أن ممر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم باإلهالل أو التلبية 
  :التحميد و التسبيح و التكبير قبل اإلهالل ( 1) 
، بالمدينة ونحن معه  صلى رسول اهلل : قال ( البخاري  حديَّ أنس الثابت في  صحيح) 

حتاى   راحلته ، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركبالظهر أربعًا
بهماا،   الناُس بحج وعمرة، وأهلَّ ثم أهلَّ ( َروكبو َححمد اهلل وسبو )استوت به على البيداء،
  ونحار النباي   : قاال . التروية أهلوا بالحج تى كان يوُموا، حفحلُّ فلما قدمنا، أمر الناَس

 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل بيده قيامًا بدناٍت
  :الصالة في وادي العقيق لمن مرو به ( 9) 
: ) بوادي العقيق يقاول   النبي سمعتو  :قال  (الثابت في  صحيح البخاري  عمرحديَّ ) 

 ( عمرٌة في حجة ) صلِّ في هذا الوادي المبار  وقْل: ربي فقال  أتاني الليلة مِت من
 ( هو الذي ببطن وادي الُحليفة  :بوادي العقيق  

 
 
 
 

 ما هي أنواع األنسا  ؟ : مسألة  
]*[ ( قران / وتمتع / إفراد )  :أنواع األنسا  ثالثة 

 ( لبي  بحج ) أن يحرم بالحج فقط فيقول  :اإلفراد 
 . يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس العام أن  :التمتع 

 أنواع األنسا  
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  :وله ثالثة صور : القران 
وُيفضل أن يقادم العمارة   ( لبي  عمرًة وحجًا ) أن يحرم بالحج و العمرة معًا فيقول ( 1) 

 . على الحج في التلبية ألنها سابقة له 
 . ها قبل الشروع في الطواف أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج علي( 2) 
أن يحرم بالحج أواًل ثم يدخل العمرة عليه ، وهذه الصورة مختلٌف فيها فأجازها كثيُر ( 3) 

 . من أهل العلم و منعها مخرون 
 أذكر الدليل على مشروعية األنسا  الثالثة ؟ : مسألة 

الوداع،  عام حجِة خرجنا مع رسول اهلل : )ت قال (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
 وعمرة، ومنا من أهل بالحج،  فأماا مان أهالَّ    بحجٍة بعمرة، ومنا من أهلَّ فمنا من أهلَّ

 (  بالحج، أو جمع الحج والعمرة، لم يحلوا حتى كان ويوم النحر
، بالمدينة ونحن معه  صلى رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلته بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب ، والعصرالظهر أربعًا
بهماا،   الناُس بحج وعمرة، وأهلَّ ثم أهلَّ ( َروكبو َححمد اهلل وسبو )استوت به على البيداء،
  ونحار النباي   : قاال . التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ فلما قدمنا، أمر الناَس

 ( بالمدينة كبشين أملحين    ذبح رسول اهلل ، وبيده قيامًا بدناٍت

يا رسول اهلل، ما شأن النااس حلاوا   : ) قالت أنها (الثابت في  الصحيحين  حفصةحديَّ 
هديي، فاال أحال حتاى     رأسي، وقلدتو إني لبدتو: )أنت من عمرت ؟ قال بعمرة، ولم تحلْل

  (أنحر
 :قال  أن النبي  (صحيح مسلم  الثابت في  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 ( دخلِت العمرةو في الحج إلى يوم القيامة ) 

 ما هي أفضل األنسا  ؟ : مسألة 
 : وتجتمع فيه األدلة السنة الصحيحة القول الذي دلت عليه 

أن التمتع أفضُل لمن لم يسق الهدي ، فإن ساق الهدي فالقران أفضل ، ألن التمتع في حقه 
ال ياأمُر إال   أمر أصحابه بالتمتع وهو   النبي ألن . حل إال يوم النحر متعذر ،ألنه ال ي

 . باألفضل ،وقرن هو ألنه ساق الهدي ، ومن ساق الهدي فال يحُل حتى ينحر 
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، بالمدينة ونحن معه  صلى رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 
حتاى   راحلته ن، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب، والعصر بذي الحليفة ركعتيالظهر أربعًا

بهماا،   الناُس بحج وعمرة، وأهلَّ ثم أهلَّ ( َروكبو َححمد اهلل وسبو )استوت به على البيداء،
  ونحار النباي   : قاال . التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ فلما قدمنا، أمر الناَس

 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل بيده قيامًا بدناٍت

 ( ال يأمُر إال باألفضل  أمر أصحابه بالتمتع وهو   النبي أن  :الشاهد 
لو : ) قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

 ( استقبلتو من أمري ما استدبرتو ما أهديت ، ولوال أن معَي الهدي ألحللتو 
هو أنه ساق الهادي ،  ( أي التمتع ) بين أن الذي منعه من اإلحالل  النبي أن  :الشاهد 

 . فال يحل حتى ينحر 
يا رسول اهلل، ما شأن النااس حلاوا   :  قالت أنها (الثابت في  الصحيحين  حفصةحديَّ  )

هديي، فاال أحال حتاى     رأسي، وقلدتو إني لبدتو: )أنت من عمرت ؟ قال بعمرة، ولم تحلْل
  (أنحر

 من هم أهُل األفاق ؟ : مسألة 
، و دليال ذلا     الصحيحمن لم يكن حاضر المسجد الحرام ، أي خارج مكة على  :األفوقي 

َفَمن َتَمّتَع ِباُلُعْمَرِة َإَلى اُلَحّج َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اُلَهْدِي َفَمن ّلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة : )تعالى قوله:
َسْبَعٍة َإَذا َرَجْعتوْم ِتُلَ  َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذَلَ  َلَمن ّلْم َيكوْن أ ْهلوُه َحاِضاِري اُلَمْساِجِد   أ ّياٍم ِفي اُلَحّج َو

 (196 /البقرة )( اُلَحَراِم َواّتقووُا الّلَه َواْعَلُموُا أ ّن الّلَه َشِديُد اُلِعَقاِب
 . أي سكنه (  أ ْهلوُه)

 من هم حاضري المسجد الحرام ؟ : مسألة 
أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة ، سواء في منطقة الحل أو الحرم  :أقرب األقوال 

 ( من كان خارج مكة ) ، وعلى هذا فاألفقي 
 متى يجب على األفقي هدي ؟ : مسألة 

 . إذا كان متمتع أو قارن يجب على األفقي هدي 
 هل يجب على حاضري المسجد الحرام هدي ؟ : مسألة 
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 . اضري المسجد الحرام هدي ال يجب على ح 
َفَمن َتَمّتَع ِباُلُعْمَرِة َإَلى اُلَحّج َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اُلَهْدِي َفَمن ّلاْم َيِجاْد   : )تعالى قوله:دليل ذل  

كواْن أ ْهلواُه   َفِصَياُم َثالَثِة أ ّياٍم ِفي اُلَحّج َوَسْبَعٍة َإَذا َرَجْعتوْم ِتُلَ  َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذَلَ  َلَمان ّلاْم يَ  
 (196 /البقرة )( َحاِضِري اُلَمْسِجِد اُلَحَراِم َواّتقووُا الّلَه َواْعَلُموُا أ ّن الّلَه َشِديُد اُلِعَقاِب

 (  َذَلَ  َلَمن ّلْم َيكوْن أ ْهلوُه َحاِضِري اُلَمْسِجِد اُلَحَراِم : )تعالى قوله) :الشاهد 
ج ولم يكن قاصدًا الحج ، ثم طرأ له الحج ، هال  لو أن إنسانًا اعتمر في أشهر الح: مسألة 

 ُيعد متمتعًا ؟ 
، ألن المتمتع هو من اعتمر في أشهر الحج ناويًا الحج ، و النية عليها مدار  ال ُيعد متمتعًا
  .قبول العمل 

إنما األعمال بالنيات و إنما لكال   :قال  أن النبي ( في  الصحيحينالثابت  حديَّ عمرل )
فمن كانت هجرته إلى اهلل و رسوله فهجرته إلى اهلل و رسوله و من كانات  امرئ ما نوى 

 (  هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 
 
 

 

 

 

 هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا ؟ : مسألة  
  .أصحابه   لنبي اليصيُر اإلنسان متمتعًا ، وهو الذي أمر به  يجوز فسخ الحج إلى عمرة 
، بالمدينة ونحن معه  صلى رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلته ، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركبالظهر أربعًا
بهماا،   ناُسال بحج وعمرة، وأهلَّ ثم أهلَّ ( َروكبو َححمد اهلل وسبو )استوت به على البيداء،
 ونحار النباي   : قاال . التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ فلما قدمنا، أمر الناَس

 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل بيده قيامًا بدناٍت

 . أي أمرهم بالتحلل من العمرة ليصيروا متمتعين (  وافحلُّ فلما قدمنا، أمر الناَس) :الشاهد 
من فسخ الحج إلى عمرة ال ليصير متمتعًا ولكن ليتحلل بالعمرة فقط ، فهل يجوز : مسألة 

 ؟ 
 .ال يجوز ، ألنه بذل  يتحايل إلسقاط وجوب المضي في الحج 

 فسخ الحج إلى عمرة   
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 ( 196 /البقرة ( )َوأ ِتّموُا اُلَحّج َواُلُعْمَرَة لّلِه : )تعالى لقوله
 . ومن دخل في نس  وجب عليه اإلتمام 

بعمرة ليتمتع فإنه ال تحايل إلسقاط وجوب المضي في الحج ، بل هو  وهذا بخالف من تحلل
 . منتقل من األدنى إلى األعلى أي من اإلفراد إلى التمتع 

المرأة المتمتعة التى أحرمت بعمرة للتمتع لكنها حاضت في ذي الحجة وال يمكنها : مسألة 
 إدرا  التمتع ، فماذا تصنع ؟ 

ن فتهُل بالحج وتؤديه ثم تتبعه  أن تفسخ العمرة إلى الحجتدخل الحج على العمرة ، وليس 
أمر  النبي بعمرة فتكون قارنة ، بداًل من أن تكون متمتعة ، وهذا الفعل واجب عليها ألن 

  .عائشة بذل  ، و األصل في األمر الوجوب 
الاوداع،  في حجاة     خرجنا مع النبي: ) ت قال (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
 بالحج مع العمرة، ثام ال يحالَّ   هلَّمن كان معه هدي فلُي: ) هللنا بعمرة، ثم قال النبيفأ

فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت وال بين الصفا والمروة، . منهما جميعا حتى يحلَّ
(. ي بالحج، ودعي العمرةانقضي رأس ، وامتشطي، وأهلِّ: )فقال فشكوت ذل  إلى النبي 

مع عبد الرحمن بن أباي بكار إلاى التنعايم،      قضينا الحج، أرسلني النبي  ، فلماففعلتو
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وباين  : قالت( هذه مكان عمرت : )فاعتمرت، فقال

بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعاوا   واحدًا وا، ثم طافوا طوافًاالصفا والمروة ثم حلُّ
 (  واحدًا وا طوافًاالحج والعمرة فإنما طاف

معناه إدخال الحج على العمرة وليس فسخًا للعمرة ، ثم (  ي بالحجوأهلِّ) قوله  :الشاهد 
 . أرسلها مع أخيها لتأتَي بالعمرة فتحولت من متمتعة إلى قارنة إنه 

 
 
 

 ما الدليل على جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر المرض ؟ : مسألة 
بنات   ضاباعةَ علاى ُ   دخل رسول اهلل : ) ت قال (الصحيحين   حديَّ عائشة الثابت في

ي حجِّا  : فقال لها ني إال وجعًةأجُد الواهلل  :  قالت ؟  أردت الحج لعلِ :  فقال لها ،الزبير
 ( بن األسود  وكانت تحت المقداِد (ي حيَّ حبستنياللهم محلِّ : ) واشترطي وقولي

جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر المرض 
 المرض 
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 ؟  ما هي تلبية رسول اهلل : مسألة 

لبي  )  أن تلبية رسول اهلل: قال ( الثابت في  صحيح البخاري عبد اهلل بن عمر حديَّ ) 
 (اللهم لبي ، لبي  ال شري  ل  لبي ، إن الحمد والنعمة ل  والمل ، ال شري  ل 

 ما معنى لبي  ؟ : مسألة 
مدم فيقول  يقول اهلل يا: ، ومنه حديَّ أبي سعيد الثابت في  الصحيحين  كلمة إجابة: لبي  
 ، لبي  وسعدي  و الخيُر بين يدي  : 

 أي أقام فيه ، : من قوله ألبو بالمكان : و َتحمُل  معنى اإلقامة 
أي : ولذا فسرها بعضاهم باان لبيا     ، فهي متضمنة لإلجابة هلل ، و اإلقامة على طاعته 

 . مجيٌب ل  مقيٌم على طاعت  
 
 
 

 ع الصوت بالتلبية ؟ ما الدليل على أن من السنة رف: مسألة 
متااني  :  )قاال   النبي أن ( حديَّ السائب بن يزيد الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 ( جبريل فأمرني أن ممر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم باإلهالل أو التلبية 
 هل المرأة ترفع صوتها بالتلبية ؟ : مسألة 

 . فوق ذل  مخافة الفتنة  المرأة تقولها بقدر ما تسمع رفيقتها ، ويكره جهرها
 متى يلبي المحرم ؟ : مسألة 

  :يلبي المحرم إذا استوى على راحلته 
، بالمدينة ونحن معه  صلى رسول اهلل : قال ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلته ، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركبالظهر أربعًا
بهماا،   الناُس بحج وعمرة، وأهلَّ ثم أهلَّ ( َروكبو َححمد اهلل وسبو )على البيداء،استوت به 

 التلبية 

 رفع الصوت بالتلبية 
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 ونحار النباي   : قاال . التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ فلما قدمنا، أمر الناَس
 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل بيده قيامًا بدناٍت

 التكبير و التسبيح قبل اإلهالل ؟ هل يستحب التحميد و : مسألة 
 . يجوز ، لحديَّ أنس السابق 

 
 
 
 

 ما هو فضل التلبية ؟ : مسألة 
 ما من ملابٍّ : ) قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحابن ماجه  سهل بن سعدحديَّ )( 1) 

ا من ها هن األرُض أو مدر حتى تنقطُع أو شجٍر ى ما عن يمينه وشماله من حجٍريلبي إال لبو
 (  وها هنا
 .قطع الطين  :المدر 

 : التلبية تتضمن أنواع التوحيد الثالثة ( 2) 
 ( المل  ل  ) توحيد الربوبية ) 
 ( ال شري  ل  ) توحيد األلوهية ) 
 ( إن الحمد و النعمة ) توحيد األسماء و الصفات ) 
 ( أفعال اهلل تعالى / النعمة ،     وصف المحمود بالكمال / الحمد ) 
 
 
 

  
                   

وقت التلبية للمعتمر و المتمتع من وقت اإلحرام ، ويقطع التلبيه إذا شرع في الطاواف ،   
 . ألنه وصل إلى المقصود و التلبية تكون قبل الوصول إلى المقصود 

 
 

 فضل التلبية 

 وقت التلبية للمعتمر و المتمتع 
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 ما هو وقت التلبية للمفرد و القارن ؟ : مسألة 
  :ة العقبة وقت التلبية من وقت اإلحرام إلى رمي جمر

لبوى حتى رمى جمارة    رسول اهللأن ( ابن عباس الثابت في  الصحيحين  الفضل حديَّ)
 ( العقبة 

 
 
 

 ؟ اإلحرام ما هي محظورات : مسألة 
 :ما يلي  اإلحرام محظورات 

   :لبس المخيط ( 1) 
 ماا  أن رجاًل قال يا رسول اهلل( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

، وال العمائم، وال السراويالت، َصُمال يلبس القو): يلبس الُمحرُم من الثياب ؟ قال رسول 
نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهماا أسافل مان     ال يجُد وال البرانس، وال الخفاف، إال أحٌد
  (سْره زعفران، أو َومسو الكعبين، وال تلبسوا من الثياب شيٌئ

تنبيه :  إذا لم يجد اإلزار فليلبس السراويل ، وإذا لم يجاد النعلاين   ُيرخص للمحرم
  .فليلبس الخفين من غير قطع 

الُمحرُم إذا لم يجاْد اإلزار  : ) قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديَّ )
 ( فليلبس السراويل ، وإذا لم يجْد النعلين فليلبس الخفين 

  :ويديها بالقفاز  تغطية وجه المرأة بالنقاب ،( 2) 
ال : ) ل قاا   أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( تنتقب المرأةو المحرمة وال تلبس القفازين 

 وقت التلبية للحاج 

 اإلحرام محظورات 
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تنبيه :   يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب الذي صفته فوق األنف وتحات
لرأس ، ويجاوز أن تغطاي كفيهاا كاأن     العينين ، كما لو غطت وجهها بغطاء من فوق ا

 . تضعهما تحت الخمار 
  :تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها ( 3) 
أن رجاًل قال يا رسول اهلل ماا  ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

، ، وال العمائم، وال السراويالتَصُمال يلبس القو): يلبس الُمحرُم من الثياب ؟ قال رسول 
نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهماا أسافل مان     ال يجُد وال البرانس، وال الخفاف، إال أحٌد
  (سْره زعفران، أو َومسو الكعبين، وال تلبسوا من الثياب شيٌئ

تنبيه :  ويجوز له أن يستظل بخيمة ونحوها.  
  :الطيب ( 4) 
ه زعفران، أو مسو ثياب شيٌئوال تلبسوا من ال)السابق ابن عمر رضي اهلل عنهما لحديَّ ) 
  (سْرَو
فوقصته ناقته وهو  النبي أن رجاًل كان مع  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديَّ ل)و

وه اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه فاي ثوبياه، وال تمسلا   : ) محرم فمات، فقال رسول اهلل
 ( يوم القيامة ملبيًا بعَّوبطيب، وال تخمروا رأسه، فإنه ُي

 ( وه بطيبوال تمسل) :الشاهد 
  :إزالة الشعر بالحلق أو التقصير أو غير ذل  ( 5) 

 ( 196 /البقرة  )( َواَل َتْحِلقووُا ُرُؤوَسكوْم َحّتَى َيْبلوَغ اُلَهْدُي َمِحّلُه: )تعالى لقوله
كوم َفَمن َكاَن ِمن: )تعالىويجوز له إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية ،لقوله { تنبيه } 

 (ّمِريضًا أ ْو ِبِه أ ًذى ّمن ّرْأِسِه َفِفْدَيٌة ّمن ِصَياٍم أ ْو َصَدَقٍة أ ْو نوُسٍ 
 (196 /البقرة )
لعلا  مذا  هاواُم   : ) ل قاا   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  كعب بن عجرةحديَّ )

عام ساتة   وصم ثالثة أيام ، أو أط، احلق رأس  : ) رأس  ؟ قال نعم يا رسول اهلل ، فقال 
 ( مساكين ، أو انس  بشاة  

  :تقليم األظافر ( 6) 
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 أجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم.  
 .و اإلجماع دليل بال ش  

إن : ) قاال   أن النبي ( صحيح الترمذي الثابت في  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 ( الجماعة اهلل ال يجمع أمتي ، أو أمة محمد على ضاللة ، ويد اهلل مع 

، وهو أشُد المحظورات إثمًا وأعظمها أثرًا فاي النسا  ،ويحصال     الجماع ودواعيه( 0) 
 اإلجماع بإيالج الحشفة في القوبل ، وهو محرٌم بنص القرمن ،

ال  اُلَحّج أ ُشُهٌر ّمْعلووَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهّن اُلَحّج َفاَل َرَفََّ َواَل فوُسوَق َواَل ِجادَ ):لقوله تعالى  
 ( 190 /البقرة ()ِفي اُلَحّج 
 هو الجماع : و الرفَّ 

نو الجماع له حالتا  : 
 الحالة األولى : 
 : إذا حصل قبل التحلل األول ، ويترتب عليه خمسةو أمور  
 (  َفاَل َرَفََّ)اإلثم لمخالفة قوله تعالى ( 1) 
 فساد النس  ، لقضاء الصحابة في ذل  ( 2) 
فمن دخل فاي النسا    ( َوأ ِتّموُا اُلَحّج َواُلُعْمَرَة لّلِه ): لقوله تعالى وجوب المضي فيه ( 3) 

 وجب عليه اإلتمام  
 الفدية ( 4) 
 القضاء ( 5) 
 الحالة الثانية : 

 : إذا حصل بعد التحلل األول ،يترتب عليه ثالثة أمور 
 (  َفاَل َرَفََّ)اإلثم لمخالفة قوله تعالى ( 1) 
يس النس  ، ولذا يجب عليه الخروج إلى الحل ليحرم منه ويطاوف  فساد اإلحرام ول( 2) 

 طواف اإلفاضة محرمًا 
 الفدية ( 3) 
 :إقتراف المعاصي و الجدال ( 1/9) 
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اُلَحّج أ ُشُهٌر ّمْعلووَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهّن اُلَحّج َفاَل َرَفََّ َواَل فوُسوَق َواَل ِجاَدال   ):لقوله تعالى 
 ( 190 /رة البق()ِفي اُلَحّج 

  :الِخطبة وعقد النكاح ( 10/11) 
ال ينكح المحرُم وال ُيانكح  )  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   عثمانحديَّ ) 

 ( وال يخطب 
 :( بقتل أو ذبح أو إشارة أو داللة ) التعرض لصيد البِر ( 12) 

( ْم ُحُرمًا َواّتقووُا الّلاَه اّلاِذَي َإَلْياِه توْحَشاُرونَ    َوُحّرَم َعَلْيكوْم َصْيُد اُلَبّر َما ُدْمتو: )لقوله تعالى 
 ( 96 /المائدة )

في الحديَّ الثابت في  الصحيحين لما سألوه عن األتان التي صادها أبو قتاادة   ولقوله 
أمنكم أجٌد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا ال ، قاال  ) وكان حالاًل وهم محرمون 

 ( فكلوا : 
  :األكل مما ِصيد من أجله ( 13) 
حماارًا    أنه أهدى إلى رساول اهلل  ( الثابت في  الصحيحين  الصعب بن جثامةحديَّ )

إنَّا لم نرده علي  إال أنَّا : )  قالوحشيًا وهو بألبواء ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه  
 ( ُحرم 

 
 
 

 ؟ رام حكم من ارتكب محظورًا من محضورات اإلح ما : مسألة 
كحلاق  ) من محظورات اإلحرام غير الوطء  من كان له عذٌر واحتاج إلى ارتكاب محظورًا

الشعر و لبس المخيط ونحو ذل  ، لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كال مساكين   
 نصف صاع أو صوم ثالثة أيام ، وهو مخير بين هذه األمور الثالثة ، 

لعلا  مذا  هاواُم   : ) ل قاا   أن النبي ( حين الثابت في  الصحي كعب بن عجرةحديَّ )
وصم ثالثة أيام ، أو أطعام ساتة   ، احلق رأس  : ) رأس  ؟ قال نعم يا رسول اهلل ، فقال 

 ( مساكين ، أو انس  بشاة  

  حكم من ارتكب محظورًا 
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 (وال يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع ) 
 سيًا أو مكرهًا ؟ ما حكم من فعل شيئًا من المحظورات نا: مسألة  

لحديَّ ) أن من فعل شيئًا من المحظورات ناسيًا أو مكرهًا ال يأثم وليس فيه دية،  الصحيح
إن اهلل تجاوز لي عن أمتي الخطأ : قال  أن النبي ( ابن ماجه  الثابت في  صحيح أبي ذر

 ( والنسيان وما استكرهوا عليه 
 فكيف يفدي ؟  من كرر محظورًا من جنس واحد ولم يفدي: مسألة 

ولم يفدي كأن يكون غطى رأسه مرتين ، فإن عليه فديٌة  من كرر محظورًا من جنس واحد
واحدة ، قياسًا على ما إذا تعددت أحداَّ من جنٍس واحد ، فإنه يكفياه وضاوءًا واحادًا ،    

 . وكذل  المحظورات إذا فعل محظورات من جنس واحد يكفيه فدية واحدة 
 من أجناٍس متعددة كيف يفدي ؟  من فعل محظورًا: مسألة 

 . يفدي لكل مرة كما لو قلَّم أظافره وغطَّى رأسه ولبس المخيط 
 
  
   

 ما هي أقسام الفدية بالنسبة لمرتكب محظورًا من محظورات اإلحرام ؟ : مسألة 
 أقسام الفدية بالنسبة لمرتكب محظورًا من محظورات اإلحرام ما يلي: 
 ( في الجماع في الحج قبل التحلل اإلول ) ما فديته مغلظة ( 1)  
 ( في قتل الصيد البري ) ما فديته الجزاء أو بدله ( 2) 
 ( في بقية المجظورات ) ما فديته فديةو أذي ( 3) 
 ( في عقد النكاح ) ماال فدية فيه ( 4) 

 ما هي فدية األذى ؟ : مسألة 
و صيام ثالثة أياام ، أو ذباح   إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع ، أ: فدية األذى 

 ( شاة 
 .هنا للتخير (  أو) 

  أقسام الفدية بالنسبة لمرتكب محظورًا من محظورات اإلحرام 
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َفَمن َكاَن ِمنكوم ّمِريضًا أ ْو ِبِه أ ًذى ّمن ّرْأِسِه َفِفْدَيٌة ّمن ِصاَياٍم أ ْو َصاَدَقٍة أ ْو   : )تعالىلقوله 
 ( 196 /البقرة ) (نوُسٍ 

 ما مقدار اإلطعام ؟ : مسألة 
ما ثبت في بعاض الرواياات الثابات فاي      كل مسكين نصف صاع ، ك إطعام ستة مساكين

 ( الخ / شعير / تمر / ُبر ) الصحيحين ، و اإلطعام يكون مما يطعمه الناس 
 ما هو جزاء الصيد ؟  :مسألة 

 يخير بين مثٍل للصيد ، أو كفارة طعام مساكين ،  :جزاُء الصيد 
ْيَد َوأ ُنتوْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنكوم ّمَتَعّمدًا َفَجَزمٌء َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اَل َتُقتولووُا الّص: )تعالى لقوله

يَن أ و ّمُثُل َما َقَتل  ِمَن الّنَعِم َيْحكوُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ّمُنكوْم َهْديًا َباَلَغ اُلَكْعَبِة أ ْو َكّفاَرٌة َطَعااُم َمَسااكِ  
الّلُه َعّما َسَلف َوَمْن َعاَد َفَيُنَتِقُم الّلُه ِمُنُه َوالّلُه َعِزيٌز  َعْدُل َذَلَ  ِصَيامًا ّلَيذووَق َوَبال  أ ْمِرِه َعَفا

 ( 95 /المائدة )( ذوو اُنِتَقاٍم
 (  َهْديًا َباَلَغ اُلَكْعَبِة: )مثل النعم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى  :الجزاء 

أو يصاوم  ( ربع صاع نبوي ) ًا يشتري به طعامًا فيطعم كل مسكين ُمد: أو تقوميه بدراهم 
 . عن كل ُمٍد يومًا 

 من قتل حمامة في الحرم فما مثلها ؟  :مسألة 
، ووجه المماثلة شرب الماء ، فإن الشاة تعُب الماُء عبًا ، وكذا الحماماة ، أي   مثلها شاة

إذا تمصه مرًة واحدة ، بعكس الدجاجة إذا ملئت منقارها رفعت رأسها وال بد ، أما الحمامة 
 وهذا قضااء الصاحابة   ، وضعت منقارها في الماء ال ترفع رأسها حتى تروى وكذا الشاة 

 . 
 من الذي يقدر المثل ؟ : مسألة 

 ( اثنان ذوا عدٍل ) الذي يقدر المثل 
 ( 95 /المائدة ( ) َفَجَزمٌء ّمُثُل َما َقَتل  ِمَن الّنَعِم َيْحكوُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ّمُنكوْم: )تعالى لقوله

 إذا قتل المحرم شيئًا ال مثل له كالجراد فماذا يصنع ؟ : مسألة 
 . يخير بين إطعام أو صيام ، يشتري بقيمته إطعام ، أو يصوم 

 إذا صاد غزااًل فما مثلها ؟ : مسألة 
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 . مثلها عنز 
 ما هي الفدية المغلظة ؟  :مسألة 

( بدنة ) تحلل األول ، ومقدارها تكون فيمن وطء في فرج في الحج قبل ال :الفدية المغلظة 
 (  فسبعًا من الغنم ) فإن لم يجد ( فبقرة ) فإن لم يجد 

 هل يجب على المرأة فدية إن حصل الجماع قبل التحلل األول ؟  :مسألة 
 .  فدية إن طاوعت زوجها في الجماع يجب عليها

 هل دم المتعة و القران على التخيير أم على الترتيب ؟  :مسألة 
المتعة على و القران على الترتيب ، يجب الهدي ، فإن لم يجد صام ثالثة أيام في الحج دم 

 .وسبعة إذا رجع إلى أهله 
َفَمن َتَمّتَع ِباُلُعْمَرِة َإَلى اُلَحّج َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اُلَهْدِي َفَمن ّلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة : )تعالى لقوله

 ( 196 /البقرة  )( ْبَعٍة َإَذا َرَجْعتوْمأ ّياٍم ِفي اُلَحّج َوَس
فإذا كان غير قادر عل الهدي وال الصيام سقط عنه ألن اهلل تعالى لام ياذكر إال الهادي و    

 ( الصيام فقط 
 ما الفرق بين دم المتعة والقران ، وبين الدم الواجب على من ارتكب محظورًا ؟  :مسألة 

 إنه يؤكل منه ويهدى منه و يتصدق منه ، دم شكران ولذا ف :دُم المتعة و القران 
أما الدم الواجب على من ارتكب محظورًا ، دُم جبران ال يؤكل منه وال ُيهدى مناه ولكان   

 . ُيصرف للفقراء 
 دُم المتعة و القران متى يذبحه وأين يذبحه ؟  :مسألة 
 . يوم النحر و أيام التشريق الثالثة  :وقته 

، أو مكة ، أو أي مكان داخل حدود الحرم ، وأما إذا دفعاه   منى وهو األفضل: مكان ذبحه 
                                                                                                                                                                                        . إلى عرفة مثاًل أو الشرائع فإن ذل  ال يجزئ 

                                                
 

                                                
 ما هي مبطالت الحج ؟ : مسألة   

 مبطالت الحج 
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 : ُيبطل الحج بواحٍد من اثنين 
وقبال طاواف   ، أما إذا كان بعد رمي جمرة العقبة  الجماع إذا كان قبل جمرة العقبة( 1) 

 . اإلفاضة فال يبطل حجه وإن أثم 
 . تر  ركن من أركان الحج ( 2) 
تنبيه :  وإذا بطل الحج بأحد هذين اإلثنين فيجب عليه الحج من العام القادم ألن من

 دخل في النس  وجب عليه اإلتمام ، 
 ( 196/ البقرة ( ) َوأ ِتّموُا اُلَحّج َواُلُعْمَرَة لّلِه ):  لقوله تعالى 

 
                                                

  
 ما هو اإلحصار ؟  :مسألة 

هو كل ما يمنع اإلنسان من نسكه من عدو أو غيره ، كضياع النفقة و المرض  :اإلحصار 
 . وغيره 
 ما هو الدم الواجب باإلحصار ؟  :مسألة 

 اء من العام المقبل ،المحصر إذا لم يشترط ، عليه دم باإلحصار وعليه القض
 .ألن من دخل في النس  وجب عليه اإلتمام 

 ( 196/ البقرة ( ) َوأ ِتّموُا اُلَحّج َواُلُعْمَرَة لّلِه ):  لقوله تعالى 
 /البقارة   )( َفَإْن ُأْحِصْرتوْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اُلَهاْديِ ): الدليل على الدم للمحصر قوله تعالى 

196 ) 
، فحلاق    اهلل حصر رساولُ قد ُأ قال (الثابت في  صحيح البخاري  باسابن عحديَّ )  

 (  قاباًل ، حتى اعتمر عامًاُه، ونحر هدَيُه، وجامع نساَءرأسُه
 هل على المحصر حلق ؟  :مسألة 

 :نعم عليه الحلق 
   اهلل حصر رسوُلقد ُأ قال (الثابت في  صحيح البخاري  ابن عباسحديَّ ل) 
 (  قاباًل ، حتى اعتمر عامًاُه، ونحر هدَيُهجامع نساَء، و، فحلق رأسُه 

  

 اإلحصار 
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 ما هو جزاء الصيد ؟  :مسألة 

 ( نوع له مثل ( 2/    ) نوع ال مثل له ( 1)  :الصيد نوعان 
 : وهو نوعان : نوٌع ال مثل له ( 1) 
 (إلى ما قضوا به ،  نوٌع قضى به الصحابة ، فيرجع) 
 .( نوٌع لم يقض به الصحابة ، يحكم به ذوا عدٍل من أهل الخبرة ) 
 وهذا واضح وهنا يخير بين المثل أو كفارة طعام مساكين ، : نوٌع له مثل ( 2) 
َبااَلَغ اُلَكْعَباِة أ ْو   َفَجَزمٌء ّمُثُل َما َقَتل  ِمَن الّنَعِم َيْحكوُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ّمُنكوْم َهْديًا : )تعالى لقوله 

 ( 95 /المائدة )( َكّفاَرٌة َطَعاُم َمَساِكيَن أ و َعْدُل َذَلَ  ِصَيامًا ّلَيذووَق َوَبال  أ ْمِرِه
 لو صاد المحرم نعامة فماذا عليه ؟  :مسألة 

 (   روي عن عمر و عثمان و علي  ) عليه بدنة 
 ه ؟ لو صاد المحرم حمارًا وحشيًا فماذا علي :مسألة 

 (  روي عن عمر ) عليه بقرة ألنها تشبهه 
 لو قتل المحرم ضبع فماذا عليه ؟  :مسألة 

  .فيه كبش 
قال ساألت  ( الثابت في  صحيح السنن األربعة جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( هو صيد ويجعل فيه كبٌش إذا صاده المحرم  :قال ف عن الضبع ؟   رسول اهلل
 لو صاد المحرم غزالة فماذا عليه ؟  :مسألة 

 . فيها عنٌز ألنها أقرب شبهًا بها 
 ماذا لو صاد المحرم وبرًا أو ضب  فماذا عليه ؟  :مسألة 

 (  رضي اهلل عنهقضى به عمر ( ) الذكر من أوالد الماعز له ستة أشهر ) فيه جدي 
 .  و الضب معروف( دويبة كحالء دون السنور ال ذنب لها : الوبر ) 

 ماذا لو صاد المحرم اليربوع  فماذا عليه ؟  :مسألة 

 جزاء الصيد 
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حيوان يشبه الفأرة لكنه أطول منه رجاًل وله ذنب طويل في طرفه شعٌر كثيار  : اليربوع ) 
 ( وهو أذكى الحيوانات 
 ( لها أربعة أشهر ) و اليربوع فيه جفرة 

 لو صاد المحرم أرنبًا فماذا عليه ؟  :مسألة 
 ( غر من الجفرة لها ثالثة أشهٍر ونصف وهو أص) فيه عناق 
 لو صاد المحرم حمامة فماذا عليه ؟  :مسألة 

 (  ابن عمر رضي اهلل عنهما حكم بها عثمان و عمر و ) فيها شاة 
 ما وجه الشبه و المماثلة بين الحمامة و الشاة ؟  :مسألة 

 (  اء الصحابة وجه الشبه في الشرب فقط ، ال في الهيكل أو الهيئة ، وهذا كله قض
 إذا وجدنا شيئًا ليس فيه قضاٌء للصحابة وام نجد له شبيهًا من النعم فماذا نصنع ؟  :مسألة 

 . يكون من الذي ال مثل له ، فيكون فيه قيمته قلت أم كثرت 
                                                                                                  

  
 

 هل يجوز صيد الحرم المكي ؟  :مسألة 
  :يحرم صيد الحرم المكي على المحرم و الحالل 

ح مكاة  ال هجارة   تفتايوم  :ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديَّ )
اهلل ياوم خلاق الساماوات     حارمو  إن هذا بلٌدف ،  ونية وإذا استنفرتم فانفروا ولكن جهاٌد
 إنه لام قبلي و فيه ألحٍد القتاُل اهلل إلى يوم القيامة وإنه لم يحلَّ بحرمِة راٌمهو حوواألرض 

وال  ُهشاوك  ال يعضُد ة ، اهلل إلى يوم القيام بحرمِة فهو حراٌم ،من نهار لي إال ساعًة يحلَّ
 قال العباس يا رسول اهلل ،  وال يختلى خالها ، فهاإال من عرو لقطته  وال يلتقطو صيدُه ُرنفَُّي

 (  إال اإلذخر :  قال ؟ لقينهم ولبيوتهم كان إال اإلذخر فإنه
 هل يجوز قطع شجر الحرم المكي ؟  :مسألة 

  .ال يجوز 

 حكم صيد الحرم 
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ح مكة  ال هجارة  تفتايوم  :ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديَّ ل)
ياوم خلاق الساماوات    اهلل  حارمو  إن هذا بلٌدف ،  ونية وإذا استنفرتم فانفروا ولكن جهاٌد
 إنه لام قبلي و فيه ألحٍد القتاُل اهلل إلى يوم القيامة وإنه لم يحلَّ بحرمِة هو حراٌموواألرض 

وال  ُهشاوك  ال يعضُد ة ، اهلل إلى يوم القيام بحرمِة فهو حراٌم ،من نهار لي إال ساعًة يحلَّ
قال العباس يا رسول اهلل  ،  الهاوال يختلى خ ، فهاإال من عرو لقطته  وال يلتقطو صيدُه ُرنفَُّي

 (  إال اإلذخر :  قال ؟ لقينهم ولبيوتهم كان إال اإلذخر فإنه
 ( ُه شوك ال يعضُد)     :الشاهد 
 هل يحرم أن يحش حشيش  الحرم المكي ؟   :مسألة 

  .يحرم أن ُيحش حشيشها إال اإلذخر لنفس الحديَّ 
 . شها أي ال ُيحش حشي(  وال يختلى خالها) :الشاهد 
 هل أي شجر في الحرم يحرم قطعه ؟  :مسألة 

هو الذي نبت بفعل اهلل ال دخل لآلدمي فيه من غرس أو باذر ،   :الشجر الذي يحرم قطعه 
 . أما ما غرزه اآلدمي أو بذره فليس بحرام ألنه ملكه وال يضاف إلى الحرم 

 ما هو اإلذخر ؟  :مسألة 
  .أهل مكة في البيوت و الحدادة و القبور  هو حشيش طيب الرائحة يستخدمه :اإلذخر 

الحداد ، ويستخدمه الحداد ألنه سريع اإلشاتعال ، و يساتخدمونه فاي     :القين  ( قينهم ) 
  .البيوت فيجعلونه فوق الجريد لئال يتسرب الطين من بين الجريد فيختل السقف 

 . التراب إلى الميت  وكانوا يستخدمونه أيضًا في القبور ، فيما بين اللبنات ليمنع تسرب
 هل يحرم قطع الكمأة ونبات األوبر من الحرم ؟  :مسألة 

 . ال يحرم ألنه ليس شجر وال حشيش 
 من قطع شجر الحرم المكي أو حشيشه فهل فيها جزاء ؟  :مسألة 

 . ليس فيها جزاء ألنه ليس في السنة دليٌل الثابت في  صحيح على أنه فيها جزاء 
 حرم المدينة ؟  ما حكم صيد :مسألة 

  :يحرم صيد حرم المدينة 
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م مكاة  إبراهيم حرو أنو): ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  عبد اهلل بن زيدحديَّ )
ها مثال  ها وصاِعدولها في ُم مكة، ودعوتو م إبراهيُممت المدينة كما حروحروإني ودعا لها، و

  (ما دعا إبراهيم عليه السالم لمكة
لو رأيتو الظبواء بالمدينة : قال ( الثابت في  الصحيحين  ي هريرة  رضي اهلل عنه أبحديَّ )

 ( ما بين البتيها حرام )   ترتع ما ذعرتوها قال رسول اهلل
المدينةو حرٌم من َعْيٍر إلى ثور ، : )  قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أنسحديَّ )

 (  و المالئكِة و الناس أجمعين  من أحدَّ فيها حدثًا فعليه لعنةو اهلل
 هل ُيباح حشيش حرم المدينة ؟  :مسألة 

  :يباح حشيش حرم المدينة للعلف 
المدينةو حرٌم من َعْيٍر إلى : ) قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  عليحديَّ )

 رجٌل  أن يعلَفقطع منها شجرة إالوال يصلح أن ُي (  هاختلي خالها وال ينفر صيُدال ُي)ثور، 
 (  بعيره
 هل يجوز الرعي في الحرمين ؟  :مسألة 

 .كان معه إبٌل ساقها إلى مكة وكانت بال ش  ترعى فلم يكمم أفواهها  النبي يجوز ألن 
 
 
 

 هل مكة أفضل من المدينة ؟ :مسألة 
  مكة أفضل من المدينة وال ش:  
  (و ابن ماجه حي الترمذيالثابت في  صحي عبد اهلل بن عدي بن حمراءحديَّ ) 
واهلل إن  لخيُر أرِض اهلل ، و أحُب أرِض اهلل إليو ، ولوال أني ُأخرجاتو  : ) قال  النبي أن 

 ( من  ما خرجتو 
  :وكذا الحرم المكي أفضل من الحرم المدني 

 هل مكة أفضل من المدينة ؟ 
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قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح ابن ماجةجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما لحديَّ ) 
الة في مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام و صالة في المسجد ص: 

 ( الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه 
 
  
 

 

 مارتو ُأ:  )ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 ( خبَّ الحديد الناس كما ينفى الكيُرتنفى  ، المدينةوهي  يقولون يثرب ، القرى تأكُل بقريٍة

علاى  : )ل قاا   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 (  ال يدخلها الطاعون وال الدجال أنقاب المدينة مالئكٌة

 اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ماا : )ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أنسحديَّ )
 (  ن البركةبمكة م جعلَت

إنها طيبة تنفي الخباَّ  : )ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  زيد بن ثابتحديَّ )
 (  خبَّ الفضة كما تنفي الناُر

إن : ) ل قاا   أن النباي  ( الثابت في  الصاحيحين   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 ( اإليمان ليأرُز إلى المدينة كما تأرُز الحيةو إلى جحرها 

إال سيطؤه الدجال،  ليس من بلٍد): ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أنسديَّ ح)
 المديناةو  فوإال عليه المالئكة  يحرسونها، ثم ترُج إال مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقٌب

  (ومنافق كافٍر لَّاهلل كو خرُجفات، فُيرَج بأهلها ثالََّ
إذا قدم من سفر فنظر إلاى     كان رسول اهلل: ل قا( الثابت في  الصحيحين  أنسحديَّ )

 ( جدران المدينة أو وضع راحلته ، و إن كان على دابة حركها من حبها
 

  
 

 
 

 فضل المدينة 

   فضل الصبر على ألواء المدينة و شدتها  
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ال ) :قاال   أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 (   يوم القيامة دًاأو شهي له شفيعًا إال كنتو وشدتها أحٌد ِء المدينة على ألوا يصبُر

 
 

  
                                 

       

يفتح اليمن فيأتي : )ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين زهيرأبي  سفيان بن حديَّ) 
 فتُحو ت ،  لهم لو كانوا يعلمون والمدينة خيٌر ، يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم قوٌم

يبسون  العراق فيأتي قوٌم فتُحو ت ، يتحملون بأهلهم ومن أطاعهميبسون ف الشام فيأتي قوٌم
 (  لهم لو كانوا يعلمون ٌ والمدينة خير ، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم

ال : )قاال   أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 (   يوم القيامة أو شهيدًا يعًاله شف إال كنتو وشدتها أحٌد ِء المدينة على ألوا يصبُر

 

                                        

                                                 
   

        

 

أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلاى  : ) ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أنس حديَّ )
 ( أال تحتسبون مثاركم  : ، فقال أن توعرى المدينة  النبي قرب المسجد فكره 

 
  

                                          

 

  
ال يكيُد أهل المدينة : )ل أن النبي   قا( الثابت في  الصحيحين  سعد بن أبي وقاص حديَّ )

 ( أحٌد إال إنماع كما ينماُع الملح في الماء 
 ذاب ( إنماع ) 
    
  

                                                                                                                        

 

 

 

   الترغيب في سكنى المدينة 

   كره النبي أن توْعَرى المدينة  

    ال يكيُد أهل المدينة أحٌد إال إنماع 

    فضل مسجد قباء  
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: ) يقاول    ًالنباي   (وابن ماجاه   الثابت في  صحيحي الترمذي ُأسيد بن ظوهيرحديَّ ) 
 ( صالٌة في مسجد قباء كعمرة 

                                                                                                                       
                                                

                                                                                                                                                         
 

                                                 
  

 ما هي أركان الحج ؟ : مسألة 
 أربعة : أركان الحج 

 اإلحرام(  1) 
 الوقوف بعرفة ( 2) 
 طواف اإلفاضة (  3) 
 سعي الحج (  4) 
 :اإلحرام (  أواًل) 

 :اإلحرام ركن من أركان الحج 
إنما األعمال بالنيات و إنماا لكال    :قال  أن النبي ( في  الصحيحينالثابت  حديَّ عمر)

فمن كانت هجرته إلى اهلل و رسوله فهجرته إلى اهلل و رسوله و من كانات   امرئ ما نوى
 (  هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

 
  وجه الداللة: 

  أن اإلحرام هو نية الدخول في النسق ، و النية شرط لصحة أي عمل حيَّ قاال النباي   

 كل عمل نية ، أي ل(   إنما األعمال بالنيات)
أي إنما جزاء كل عامل على عمله إنما يكون ذل  تبعًا لنيتاه  ( و إنما لكل امرئ ما نوى )

 . إن خيرًا فخير و إن شرًا فشر 
 : الوقوف بعرفة ( ثانيًا) 

     أركان الحج و واجباته و سننه و مبطالته

 أركان الحج   : أواًل 
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 (َفَإَذم أ َفْضتوم ّمْن َعَرَفاٍت َفاُذكوُروُا الّلَه ِعنَد اُلَمُشَعِر اُلَحَراِم: )تعالى هلوقل
 (  191/رة البق )

 .ٌم به لوهذا يدل على أن الوقوف بعرفة أمٌر مس
: قاال        أن النباي  ( حديَّ عبد الرحمن بن يعمر الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
َتَعّجل   َمْن َجاَء َلْيَلَة َجْمٍع َقْبل  طولووِع الَفْجِر َفَقْد أْدَرَ  الَحّج، أياُم ِمًنى َثاَلَثٌة َفَمْن. الَحّج َعَرَفةو)

  (  في َيْوَمْيِن َفاَل إُثَم َعَلْيِه وَمْن َتأ ّخَر َفاَل إُثَم َعَلْيِه
 : طواف اإلفاضة ( ثالثًا) 
 ( ثوّم ُلَيُقُضوُا َتَفَثُهْم َوُلُيوفووُا نوذووَرُهْم َوُلَيّطّوفووُا ِباُلَبْيِت اُلَعِتيِق: )تعالى هلوقل
 ( 29 /الحج ) 

 .فعل مضارع مقرون بالم األمر ، و األصل في األمر الوجوب (  ُاَوُلَيّطّوفوو: )الشاهد 
، حاضات   أن صفية بنت حياي، زوج النباي    (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 ( فال إذًا : قال .  إنها قد أفاضت : قالوا  ؟ أحابستنا هي: )فقال   فذكرت ذل  لرسول اهلل
يدل على أن طواف اإلفاضة البد منه وأنه حابس ( ؟ أحابستنا هي)   قول النبي  :الشاهد 

 . لمن لم يات به حتى يؤديه 
 : سعي الحج (  رابعًا) 
اسعوا فإن اهلل كتاب  : ) قال  أن النبي ( حديَّ أحمد الذي صححه األلباني في اإلرواء ) 

  .عليكم السعي 
 حج من لم يطف لعمري ما أتم اهلل: أنها قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 .بين الصفا و المروة 
: سألت عائشة رضي اهلل عنها فقلات لهاا   : قال  (حديَّ عروة الثابت في  الصحيحين ) 

َإّن الّصَفا َواُلَمْرَوَة ِمن َشَعآَئِر الّلِه َفَمْن َحّج اُلَبْياَت أ ِو اْعَتَماَر َفااَل    ) :أرأيت قول اهلل تعالى
: فواهلل ما على أحد جناح أن ال يطوف بالصفا والمروة، قالات ( ِبِهَما ُجَناَح َعَلْيِه أ ن َيّطّوَف

ال جنااح علياه أن ال   : قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانات  بئسما
يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في األنصار، كانوا قبل أن يسلموا، يهلون لمناة الطاغية، التي 

ف بالصافا والمروة،فاأنزل اهلل   يتحرج أن يطوو فكان من أهلَّ كانوا يعبدونها عند المشلل،
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قد سان  ف: قالت عائشة رضي اهلل عنها،  اآلية. {إن الصفا والمروة من شعائر اهلل}: تعالى
  .الطواف بينهما، فليس ألحد أن يتر  الطواف بينهما رسول اهلل 
أنه رفع  (َناَح َعَلْيِه أ ن َيّطّوَف ِبِهَماَفاَل ُج: )قال تعالى)يبين الحديَّ أن قوله تعالى  :الشاهد 

توهم وقع لبعض الناس حينئذ وذل  انه كان على الصفا و المروة صنمان يعبدان من دون 
اهلل في الجاهلية ، فتحرج المسلمون أن يطوفوا بين الصفا و المروة و عليهما صانمان ،  

 . ال يبقى فيهم قلق  فنفى اهلل تعالى هذا الجناح ليرتفع الحرج عن صدورهم حتى
 هل يوجد ركُن خامس للحج ؟ : مسألة 

 : قال بعض أهل العلم ]*[
َفَإَذم أ َفْضاتوم ّماْن   )أن هنا  ركٌن خامس للحج وهو المبيتو بمزدلفة واستدلوا بقوله تعالى  

  [191 /البقرة  ] (َعَرَفاٍت َفاُذكوُروُا الّلَه ِعنَد اُلَمُشَعِر اُلَحَراِم
و األصل في اآلمر الوجوب ، فهو واجب فاي   (اُذكوُروُا الّلَه ِعنَد اُلَمُشَعِر اُلَحَراِمَف) :الشاهد 

 العبادة و تتركب منه العبادة فيكون ركن ، 
  .أنه ليس بركن  الصحيحو 
: قاال        أن النباي  ( حديَّ عبد الرحمن بن يعمر الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
َجاَء َلْيَلَة َجْمٍع َقْبل  طولووِع الَفْجِر َفَقْد أْدَرَ  الَحّج، أياُم ِمًنى َثاَلَثٌة َفَمْن َتَعّجل  َمْن . الَحّج َعَرَفةو)

  (  في َيْوَمْيِن َفاَل إُثَم َعَلْيِه وَمْن َتأ ّخَر َفاَل إُثَم َعَلْيِه
، فمان   أخبر أنه من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدر  الحج  أن النبي  :الشاهد 

الممكن أن اإلنسان يأتي عرفة قبل طلوع الفجر بساعة مثاًل ويكون قاد أدر  الحاج و إن   
وهذا دليٌل واضح على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن ، إذ لو كاان  ، فاته المبيت بمزدلفة 

 . ركنًا لفسد الحج بفواته 
 
   
  

 ما هي واجبات الحج ؟ : مسألة 
 واجبات الحج سبعة : 

 واجبات الحج   : ثانيًا 
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 اإلحرام من الميقات ، و الوقوف بعرفة إلى الغروب (  2 ، 1) 
 المبيت بمنى و المبيت بمزدلفة (  4 ، 3) 
 . الرمي و الحلق و طواف الوداع (  0 ، 6 ، 5) 

 ما هي األدلة على واجبات الحج السبعة ؟ : مسألة 
 : اإلحرام من الميقات (  1) 
ُيهالُّ أهال   : قال    أن النبي ( يحين الثابت في  الصحابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 ( المدينة من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة 
 . هذا خبر بمعنى األمر و األصل في األمر الوجوب : الشاهد 
تنبيه :  اإلحرام ركن ، اإلحرام من الميقات واجب . 
  :الوقوف بعرفة إلى الغروب ( 2) 

لو دفع بالنهار لكان أرفق بالناس آلن ضاوء النهاار    إلى الغروب مع أنه   لمكَّ النبي 
)    وقد قاال النباي      معينًا لهم على السير بعكس الغروب ، وال سيما في عهد النبي 

لأليسر ، يدل على أن األيسر ممتنع ، ألن األيسر لو    فتر  النبي ( خذوا عني مناسككم 
أنه ما خوير بين أمرين إال اختاار     سنته  إلى فعله ألن من   لم يكن ممتنع لبادر النبي 
  .أيسرهما ما لم يكن اثمًا 

 اختاار بين أمرين إال  رسول اهلل  يروما خو:  قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين 
لنفساه إال    النبيوما انتقم  عنه ،، فإن كان إثما كان أبعد الناس أيسرهما ما لم يكن إثمًا

 (  ، فينتقم هلل بهااهلل اتأن تنته  حرم
فقد كانوا يفعلون ذلا  ، ومشاابهة    ثم إن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة ألهل الجاهلية

 . الكفار في عباداتهم محرمة 
: ) قاال     أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ( من تشبه بقوٍم فهو منهم 
 .أقُل أحواِل هذا الحديَّ التحريم  :  بن تيمية رحمه اهللقال شيخ اإلسالم ا ]*[

إلى غروب الشمس ثم مفارقته قبل أن يصلي المغرب ، يدل على لزوم    إن تأخير النبي 
 . البقاء إلى الغروب 
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  :المبيت بمنى ليالي منى (  3) 
للعباس بن  رخََّص   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 ( عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته 
رخص للعباس تر  المبيت بمنى يدل على أن المبيت بمنى كغيره    كون النبي : الشاهد 
 . عزيمة 

 َرّخَص رساوُل اهلل  : )قال ( حديَّ عاصم بن عدي الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
وَتِة أ ْن َيْرُموا َيْوَم الّنْحِر ثوّم َيْجَمُعوا َرْمَي َيْوَمْيِن َبْعَد َيْوِم الّنْحِر َفَيْرُموَنُه َلرَعاِء اإلِبِل في الَبْيتو

 ( في أَحدِهَما
ُيرخص لرعاء اإلبل في البيتوتة يدُل على أن المبيت بمنى لغيرهم    كون النبي : الشاهد 
 . عزيمة 
تنبيه : من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج ُيلحق برعاء اإلبل و السقاة ، و

 . العامة كرجال المرور و صيانة أنابيب المياة و المستشفيات 
يجب الدم على من تر  المبيت بمنى كليًة ، أما من تر  ليلًة فعلياه إطعاام     :تنبيه

 ( مسكين ، ومن تر  ليلتين فعليه إطعام مسكينين 
 ناس ال يجد مكانًا بمنى فماذا يصنع ؟ في هذه اآلونة األخيرة بعض ال: مسألة 

: ) يجب عليهم في هذه الحالة أن ينزلون عند مخر خيمة أهل منى استدالاًل  بقوله تعالى 
 ( 16/  التغابن) ( َفاتَّقووا اللََّه َما اْسَتَطْعتوْم

  (216/البقرة () اَل ُيَكلِّفو الّلُه َنُفًسا َإالَّ ُوْسَعَها }: )و قوله تعالى 
 هل المبيت بمنى يلزم اإلنسان أن يضطجع فيها ؟ : ألة مس

، ألن المراد بالمبيت بمنى هو المكَّ لكن النوم أفضل من إحياءه بقراءة  ال يلزم االضطجاع
 . ال يفعُل إال األفضل    ألن النبي    القرمن أو الذكر إقتداء بالنبي 

  :المبيت بمزدلفة (  4) 
 دليل الوجوب : 

  ( َفَإَذا أ َفْضتوم مِّْن َعَرَفاٍت َفاُذكوُروُا الّلَه ِعنَد اُلَمُشَعِر اُلَحَراِم : )  قوله تعالى
  (  191/ البقرة ) 
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 . و األصل في األمر الوجوب  ( َفاُذكوُروُا الّلَه ِعنَد اُلَمُشَعِر اُلَحَراِم: )الشاهد 
 المبيت بمنى ؟  هل ُيرخص للسقاة و الرعاة تر  المبيت بمزدلفة كتر : مسألة  

 : ال ُيرخص للسقاة و الرعاة تر  المبيت بمزدلفة لسببين 
 . عدم ورود السنة بذل  ( 1) 
 . أنه ال حاجة لذل  ، فإن اإلبل مع أصحابها في المزدلفة ال حاجة لرعيها ( 2) 
 : رمي الجمار (  5) 

بين الحل و اإلحرام ، أنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجبًا ليكون فاصاًل  :دليل الوجوب 
رخَص للرعاة في المبيت خارج    و الرمي مكد وجوبًا من المبيت بمنى ، ولذا فإن النبي 

 . منى و لم يرخص لهم في رمي الجمار 
 : الحلق  أو التقصير ( 6) 

 : أن اهلل تعالى جعله وصفًا للحج أو العمرة حيَّ قال سبحانه : دليل الوجوب 
 ( ْسِجَد اُلَحَراَم َإن َشاء اللَُّه مِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسكوْم َوُمَقصِِّريَن َلَتْدخولونو اُلَم) 
 ( 20/  الفتح) 

 . أنه إذا ُعبر عن العبادة بجزٍء منها كان دلياًل على أنه واجب  :الشاهد 
 : طواف الوداع ( 0) 
مخر عهدهم بالبياِت   ُأمر الناُس أن يكون: قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 ( إال أنه خوفف عن الحائض 
 . و األصل في األمر الوجوب ( ُأمر : ) الشاهد 

                                                                                                                                              
 

 ؟  ما هي سنن الحج: مسألة 
 ، الباقي بخالف األركان و الواجبات : سنن الحج 
 ( وما كان ذا ضد فإني بضده غنٌي ، فزاحم بالذكاء لتفضال ) على قاعدة 

 ( اإلمام الشاطبي )                                                               
 

 
                               

 سنن الحج : ثالثًا 
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 اج مكة ؟ كيف يدخل الح: مسألة 
 . يدخل مكة من أعالها ، أي من الحجون ، ويخرج من أسفلها 

لما جاء إلى مكة دخلها من أعالهاا و   أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
 ( خرج من أسفلها 

 مكة من أعالها وقع اتفاقًا أم قصدًا ؟  هل دخول النبي : مسألة 
، وعلى هذا فإنه ُيسن أن يدخل مكة من أعالها إذا كان ن ذل  وقع اتفاقًا ال قصدًا الصحيح

 .يدخلوها من أعالهاأن   قال لم يأمر الناس   ذل  أرفق لدخوله ، و دليل ذل  أن النبي 
 من باب أبي شيبة؟ الحرام هل ُيسن دخول المسجد: مسألة 
 . من باب أبي شيبة الحرام ُيسن دخول المسجد  نعم  

 دخال   أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم   رضي اهلل عنهما جابر ابن عبد اهللحديَّ )

 .باب أبي شيبة ثم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عن  
تنبيه :  باب أبي شيبة اآلن عفاا علياه   : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى

م قريٌب منه يقال أن هذا الدهر  وال يوجد له أثر اآلن ، لكنا أدركنا عقدًا حوالي مقام إبراهي
هو باب أبي شيبة ، وكأن اإلنسان الذي يدخل من باب السالم يتجه إالى الكعبة يدخل مان  

 .  أبي شيبة 
 باب أبي شيبة وقع اتفاقًا أم قصدًا ؟ هل دخول النبي : مسألة 
ا وقع اتفاقًا ال قصدًا ، وعلى هذا فإنه ُيسن أن يدخل من هذا الباب إن كاان هاذ   الصحيح

 .أرفق به وإال فحسبما تيسر
هل ُيسن للحاج أو المعتمر إذا رأى البيت أن يرفع يديه ويقول اللهم أنت الساالم  : مسألة 

الهم زد هذا البيت تعظيماًا وتشاريفًا وتكريماًا    ومن  السالم حينا ربنا بالسالم ، اللهم زد 
وتكريماًا ومهاباة    تعظيمًا وتشريفًاوزد من عظمه وشرفه ممن حج واعتمر ومهابة وبرًا 

  .وبرا 

 كيف يدخل الحاج مكة ؟ 
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ألن الحديَّ ضعيف ، وعلى هذا أن يقول هذا الدعاء  ُيسن للحاج أو المعتمر أنه ال الصحيح
فإنه يدخل باب المسجد كمل يدخل أي مسجد مخر يقول اللهم صلِّ على محمد وسلم اللهام  

 .افتح لي أبواب رحمت 
 
  
 
تنبيه : ألن المفارد لام   رن والمفرد للقادوم   يبتدىء المعتمر بطواف العمرة والقا

 .في الحج العمرة يقصد العمرة والقرن أدخل أعمال 
؛ ألنه أول ما يفعل عند قدوم اإلنسان إلى مكاة قبال أن    بهذا االسم  وسمي طواف القدوم

 .يحط رحله 
 ؟طواف القدومما حكم : مسألة 

 يقادم أول ماا   يقع  نه؛ أل بهذا االسم  وسمي طواف القدومسنة مستحبة ،  طواف القدوم
 .اإلنسان إلى مكة

 
 
 
 

 ؟طواف القدوم سن االضطباع فيهل ُي: مسألة 
 . طواف القدوم يٍُسن االضطباع فيعلى أنه السنة الصحيحة دلت 

اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل  أن النبي أبي داوود حديَّ ابن عباس  الثابت في  صحيح )
ليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعاون علايهم   ثالثة أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن ا

 . يرملون تقول قريش كأنهم الغزالن قال بن عباس فكانت سنة
 ؟ االضطباعما الحكمة من : مسألة 

 .إظهار القوة والنشاط ألن هذا أنشط لإلنسان مما لو التحف بردائه  االضطباعالحكمة من 

 مسائل الطواف

 
      

  طواف القدوم االضطباع في
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اضطبع فاستلم وكبار ثام    أن النبي د أبي داووحديَّ ابن عباس  الثابت في  صحيح )   
رمل ثالثة أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشاوا ثام يطلعاون    

 . عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزالن قال بن عباس فكانت سنة
 
 
 

 ؟ كيفية الطواف: مسألة 

 الاركن  فاي  الذي هو األسود والحجر. يحاذي الحجر األسود بكِل بدنه ثم يبدأ الطواف( 1)
 األساعد،  الحجر يقول من ويخطئ لسواده، باألسود ويوصف الكعبة، من الجنوبي الشرقي

 األسعد، الحجر: يقول من العوام من لكن األسود، الحجر اسمه فإن بدعية، تسمية هذه فإن
 «لأ»باا  محلى تفضيل اسم األسعد ألن السعداء، أسعد بل السعداء، من الحجر هذا فيجعل
 األساود  الحجر نقول بل ش ، بال الغلو من وهذا السعادة، في يساميه أحد ال أنه على يدل
 . له إذالٌل وال له إهانة ذل  في يكن لم بوصفه لقبناه وإذا أسود، هو كما
َنَزل  الَحَجُر األْساَوُد  »: قال   أن النبي( صحيح الترمذيحديَّ ابن عباس  الثابت في  )   

 .«وُهَو أَشّد بَياضًا ِمَن الّلَبِن َفسّوَدُتُه َخطايا َبنِي مَدَمِمَن الَجّنِة 
ابان عمار رضاي اهلل    لحديَّ ) .  يستلم الحجر األسود أن يمسحه بيده لفعل النبي( 2)

 . نيمّس إال اليمانيي لم ار رسول اهلل : قال  (الثابت في  الصحيحينعنهما 

 . يقبله انك أنه  النبي عن ثبت ألنهيقبل الحجر  ( 3)
 ألعلام  إني»: وقالأنه جاء إلى الحجر األسود فقبله   (لحديَّ عمر الثابت في  الصحيحين)

 اهلل رضاي  ا فأفاد« قبلت  ما يقبل   النبي رأيت أني ولوال تنفع، وال تضر ال حجر أن 
 . للرسول واتباع هلل تعبلد تقبيله أن بهذا عنه ا عنه
_ أي يمسح الحجر بياده _ ن عليه ان يستلم الحجر بيدة عليه تقبيل الحجر فإ شق فإن( 4)

ابن عمار رضاي اهلل عنهماا    قال رأيت ( لحديَّ نافع الثابت في  الصحيحين) يده قبولثم ُي
 .يفعله ما تركته منذ رأيت رسول اهلل : استلم الحجر بيده ثم قّبل يده وقال 

 . ن يشير إليه بيده لفعل النبي إذا لم يستطع إستالم الحجر األسود وال تقبيله فيكفي أ(5)

 كيفية الطواف
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بالبيت على بعير كلما أتاى   قال طاف النبي  (لحديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)
 .الركن أشار إليه بشيٍء كان عنده وكّبر 

 :عند استقبال الحجر األسود ُيكّبر (6)
لما أتاى  بالبيت على بعير ك قال طاف النبي  (لحديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

 .الركن أشار إليه بشيٍء كان عنده وكّبر 
 طااف   النبي ألن يساره عن البيت يجعل طاف، إذا: أي ، «يساره عن البيت ويجعل(0)

 «مناسككم عني لتأخذوا»: وقال يساره، عن البيت جعل أي هكذا
 أربعًا يمشي ثم ثالثًا الطواف هذا في يرمل سبعًا ويطوف( 1)

وأصحابه، فقاال   قدم رسول اهلل : عنهما قال (بت في  الصحيحينلحديَّ ابن عباس الثا)
أن يرملوا األشاواط   إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، وأمرهم النبي : المشركون

الثالثة، وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقااء  
 .عليهم
تنبيه : بقاوة  المشي هو الرَمل بل الجهال، يفعله كما الكتفين هز هو ليس والرَمل 

 أن ألجل خطاه يمد أسرع إذا اإلنسان أن والغالب خطوه، يمد ال لكن يسرع، بحيَّ ونشاط،
 .الخطا قارب بل الخطا تمد أن بدون أسرع: نقول الطواف في لكن بعيدًا، يتقدم

 
 
 

 ماذا يقول اإلنسان أثناء الطواف؟: مسألة 
واالستغفار والتسبيح والتحمياد   ىمن ذكر اهلل تعال إلنسان أثناء الطواف ما تيسر لهيقول ا

 وفي حسنة، الدنيا في متنا ربنا»: األسود والحجر اليماني الركن بين يقولوالتهليل ويقول 
  «النار عذاب وقنا حسنة، اآلخرة

يقول ما  عت النبي قال سم (لحديَّ ابن عبد اهلل ابن السائب الثابت في  صحيح أبي داود)
  «النار عذاب وقنا حسنة، اآلخرة وفي حسنة، الدنيا في متنا ربنا»بين الركنين 

  : اهلل رحمه اإلسالم شيخ الق ]*[

 ماذا يقول اإلنسان أثناء الطواف؟
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 دعاءه يختم  النبي وكان الشوط، مخر هو الكعبة من الجانب هذا أن ذل  في والمناسبة»
 .«الدعاء بهذا غالبًا
تنبيه :  

 وال ، النبي عن ترد لم فهذه ،«غفار يا عزيز يا األبرار مع الجنة دخلناوأ»: الزيادة وأما
 دعااء،  محال  هذا ألن عليه؛ ينكر لم بها دعا لو لكن هلل، تعبدًا يتخذها أن لإلنسان ينبغي
 وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في متنا ربنا»: الجملة بهذه مربوطًا يجعله كونه ولكن
 .حصحي غير ،«النار عذاب
 هل يجوز الطواف على الشاذروان ؟: مسألة 

هو السوار المحيط بالكعبة ، وال يصاح الطاواف علاى الشااذروان ألن     ( : الشاذروان)
 سورة الحااج ( 29){ َوُلَيطَّووفووا ِباُلَبْيِت اُلَعِتيِق}  :الشاذروان من الكعبة وقد قال اهلل تعالى 

 .الطواف حول البيت فالبد أن يكون . ولم يقل في البيت العتيق 
 ؟الحجر جدارهل يصح الطواف على : مسألة 

 لايس  الحجار  ألن) الكعبة من الخارج الجانب على ولو الحجر جدار على الطواف يصح ال
 تابعااً  الزائاد  هاذا  فيكون ؛( وشيء أذرع ستة مقدار إال الكعبة من فليس الكعبة، من كله

 .لألصل
عن الَجْدِر أ ِمَن البيات هاو؟    سألت النبي  :لتقا (الثابت في  الصحيحين عائشةحديَّ )

: قلت(. إن قوم  قصورت بهم النفقة: )فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: قلت(. نعم: )قال
فعل ذاِ  قومِ  ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا، لوال أن : )فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال

ر قلوبهم، أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألصاق  قوم  حديَّ عهد بالجاهليوة فأخاف أن تنك
 (.بابه في األرض

 ؟ هل الحجر ُيسمى حجر إسماعيل: مسألة 
 شمالي من المقوس البناء وهو معروف الحجر الجيم، وسكون الحاء بكسر «الحجر جدار»

 إساماعيل  حجر يكون كيف ا اهلل وسبحان ا إسماعيل، حجر العامة عند ويسمى الكعبة،
الثابات فاي      ثبت كما بنائه سبب ألن كثيرة؛ بأزمان بعده ُبِنَي وقد! به؟ يعلم لم وإسماعيل
 مان  البناء يكون أن على أجمعوا وقد النفقة، بهم قصرت الكعبة بنت لما قريشًا أن صحيح
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 يكاون  أن يدعونه شيء وأنسب البعض، وندع البعض، نبني أن بد ال: فقالوا طيب، كسب
 .محجر ألنه الحجر؛ وسمي الجدار هذا وجعلوا الشمالية، الناحية
 ما حكم من طاف ُعريانا ؟ :مسألة 

 بعد يحج ال أن الناس في ينادي أن»:   النبي ألمر ؛طوافه يصح ال فإنه من طاف عريانًا
 «عريان بالبيت يطوف وال ا التاسع العام يعني ا مشر  العام

بعثني أبو بكر في تلا     :قال (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
أال ال يحج بعد العام مشر ، وال يطوف بالبيت : الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى

علياا، فاأمره أن ياؤذن باا      ثم أردف رسول اهلل : عريان، قال حميد بن عبد الرحمن
لعام مشار ،  ال يحج بعد ا: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: قال أبو هريرة". براءة"

 .وال يطوف بالبيت عريان
أو شاراء،  أو عاريوة، أخذوها قريش من ثياب على حصلوا إن الجاهلية في الناس وكان 

 نطاوف  ال يقولون قريش من كانوا وإن العرب، بعض أن على فال، وإال بها، فطافوا هدية،
 عصيتم ثياب فهي عراة طفتم إذا: نقول بها، نطوف فال فيها اهلل عصينا ثياب ألنها بثيابنا؛

 .بخلعها: أي بها، اهلل
 :وتقول الطواف في وترتجز فرجها، على يدها وتضع عارية، فتطوف تأتي المرأة وكانت
 . أحله فال منه بدا وما،  كله أو بعضه يبدو اليوم
 . الجهل من وهذا إليه، ينظر أن ألحد أحل فال منه بدا ما: أي
 يطاوف  أحد ال أنه المعلوم ومن عريان، بالبيت يطوف فال ا الحمد وهلل ا اإلسالم في أما

 .ثيابه خالعًا
 ال ساراويل  وعليه رقيقة، ثياب عليه تكون بأن الواجب الستر يستر لم وهو يطوف قد لكن
 باين  ما ستر من بد ال إذ عورته؛ يستر لم ألنه طوافه؛ يصح فال فيطوف الركبة، إلى تصل
 فاي  ساترها  كحكام  الطواف في سترها فحكم النساء أما للرجال، بالنسبة والركبة السرة
 الصالة

 
 

 ركوب الطائف
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 هل يجوز للطائف أن يركب ويطوف؟: مسألة 
 .إن وجد سبب يدعو لركوب كالمرض مثاًل  أن يركب ويطوف يجوز للطائف

بالبيت على بعير كلماا أتاى    قال طاف النبي  (حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين)
 .عنده وكّبر الركن أشار إليه بشيٍء كان 

: أني أشتكي، قاال  شكوت إلى رسول اهلل : قالت (الثابت في  الصحيحين أم سلمةحديَّ )
يصلي إلى جنب البيت، يقارأ   فطفت، ورسول اهلل (. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)

 .بالطور وكتاب مسطور
 
 
 

 
 هل يجوز الكالم في الطواف؟: مسألة 

، ويفضل أن يشغل نفسه بالاذكر   يه أن ال يتكلم إال بخيريجوز الكالم في الطواف ولكن عل
 .واالستغفار وقراءة القرمن 

الّطوافو َحْول  الَبْيِت ِمُثُل : قال  أّن النبّي » (صحيح الترمذيالثابت في   ابِن َعّباٍس حديَّ)
 .«اّل ِبَخْيٍرالّصاَلِة إاّل أنكوْم َتَتَكّلُموَن فيِه َفمْن َتَكّلَم ِفيِه َفاَل َيَتَكّلمّن إ

مر وهاو يطاوف بالكعباة     أن النبي   (الثابت في  صحيح البخاري ابِن َعّباٍس حديَّ)
بيده، ثام   بإنسان، ربط يده إلى إنسان، بسير أو بخيط أو بشيء غير ذل ، فقطعه النبي 

 (.قده بيده: )قال
 
 
 

 ما هي شروط الطواف؟: مسألة 
 : شروط الطواف ما يلي

 :الحدثين األصغر واألكبرمكن  الطهارة( 1)

 الكالم في الطواف

 
      

 شروط الطواف
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الّطوافو َحْول  الَبْيِت ِمُثُل : قال  أّن النبّي » (صحيح الترمذيالثابت في   ابِن َعّباٍس حديَّ)
 .«الّصاَلِة إاّل أنكوْم َتَتَكّلُموَن فيِه َفمْن َتَكّلَم ِفيِه َفاَل َيَتَكّلمّن إاّل ِبَخْيٍر

قال إني سمعت رساول اهلل   (صحيح مسلم  الثابت في ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 يقول ال تقبل صالة بغير طهور وال صدقة من غلول) 
قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، : أنها قالت (الثابت في  الصحيحينعائشة  حديَّ)

افعلي كما يفعل الحاج، : )قال فشكوت ذل  إلى رسول اهلل : وال بين الصفا والمروة، قالت
 (.تطوفي بالبيت حتى تطهري غير أن ال

َيا َبِني مَدَم خوذووُا ِزيَنَتكوْم ِعنَد كولِّ َمْسِجٍد وكولووُا َواُشَرُبوُا َواَل }لقوله تعالى : العورة ستر ( 2)
 سورة األعراف( 31){ توْسِرفووُا َإنَُّه اَل ُيِحبل اُلُمْسِرِفيَن

بعثني أبو بكر فاي تلا     :قال (نالثابت في  الصحيحي أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
أال ال يحج بعد العام مشر ، وال يطوف بالبيت : الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى

علياا، فاأمره أن ياؤذن باا      ثم أردف رسول اهلل : عريان، قال حميد بن عبد الرحمن
العام مشار ،  ال يحج بعد : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: قال أبو هريرة". براءة"

 .وال يطوف بالبيت عريان
 أو شاراء،  أو عاريواة،  أخذوها قريش من ثياب على حصلوا إن الجاهلية في الناس وكان
 نطاوف  ال يقولون قريش من كانوا وإن العرب، بعض أن على فال، وإال بها، فطافوا هدية،
 عصيتم ثياب فهي عراة طفتم إذا: نقول بها، نطوف فال فيها اهلل عصينا ثياب ألنها بثيابنا؛

 .بخلعها: أي بها، اهلل
 :وتقول الطواف في وترتجز فرجها، على يدها وتضع عارية، فتطوف تأتي المرأة وكانت
 كله أو بعضه يبدو اليوم
 أحله فال منه بدا وما
 .الجهل من وهذا إليه، ينظر أن ألحد أحل فال منه بدا ما: أي
 يطاوف  أحد ال أنه المعلوم ومن عريان، بالبيت فيطو فال ا الحمد وهلل ا اإلسالم في أما

 .ثيابه خالعًا
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 ال ساراويل  وعليه رقيقة، ثياب عليه تكون بأن الواجب الستر يستر لم وهو يطوف قد لكن
 باين  ما ستر من بد ال إذ عورته؛ يستر لم ألنه طوافه؛ يصح فال فيطوف الركبة، إلى تصل
 فاي  ساترها  كحكام  الطواف في سترها فحكم ءالنسا أما للرجال، بالنسبة والركبة السرة
 الصالة

خذوا عناي  : طاف سبعة أشواط كاملة وقال  النبّي يطوف سبعة أشواط كاملة ألن ( 3)
 .مناسككم 

فطاف بالبيات   قدم النبي : قال (الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
لمروة سبعا، وقد كاان لكام فاي    سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا وا

 .رسول اهلل أسوة حسنة
 النبّي ألن أن يبدأ الطواف من الحجر األسود وينتهي إليه جاعاًل البيت على يساره ( 4) 

 .خذوا عني مناسككم : فعل ذل  وقال 
 :أن يكون الطواف خارج البيت ( 5)

ولم يقال فاي البيات     سورة الحاج( 29){ يِقَوُلَيطَّووفووا ِباُلَبْيِت اُلَعِت}  :وقد قال اهلل تعالى 
 .فالبد أن يكون الطواف حول البيت . العتيق 

 .خذوا عني مناسككم : طاف  كذل  وقال  النبّي المواالة ألن ( 6)
 
 

 ماذا يصنع اإلنسان بعد أن يتم الطواف؟: مسألة 
إذا تقادم إلاى    ، وينبغيبعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، لفعل النبي 

 ألجال  [125: البقرة]{{ َواتَِّخذووا ِمْن َمَقاِم َإْبَراِهيَم ُمَصّلًى}}: المقام أن يقرأ قول اهلل تعالى
 حتى ا وجل عّز ا اهلل ألمر امتثااًل كان العبادة لهذه فعله أن وهي عظيمة بفائدة يشعر أن

 علياه  اا  إبراهيم مقام و.وامرهأل والذل ا، وتعالى سبحانه ا اهلل إلى اإلنابة بذل  تتحقق
 ارتفع حين ا والسالم الصالة عليه ا عليه قام ألنه مقامًا؛ وسمي معروف، وهو ا السالم
 .فوقه ِمن ليبني الكعبة بناء

 ركعتا الطواف
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قل يا أيها الكاافرون وقال   )ويقرأ فيهما بسورتي اإلخالص ركعتين خلف المقام  ثم يصلي 
 (هو اهلل أحد

قرأ في  النبّي أن ( الثابت في  صحيح مسلم اهلل عنهما  جابر ابن عبد اهلل رضيحديَّ )
 (قل يا أيها الكافرون وقل هو اهلل أحد)بسورتي اإلخالص ركعتي الطواف 

 ركعتين خلف المقام ؟ يصليماذا يصنع اإلنسان بعد أن : مسألة 
 ِمان  الصواَفا  َإلى ُجَوَيُخُر الَحَجَر، َيْسَتِلُم ثومو اإلنسان ركعتين خلف المقام يعود يصليبعد أن 

  الَبْيَت َيَرى َحتَّى َفَيْرَقاُه َباِبِه
تنبيه : أن ُيارد  ولم مجردًا طوافًا طاف من وأما يسعى، أن أراد لمن الحجر استالم 

 إذا فإنه مجلس، من قام لمن كالتوديع للحجر االستالم وهذا استالمه، له يسن ال فإنه يسعى
 .سلم المجلس ادرغ وإذا سلَّم، المجلس إلى أتى
حتى إذا أتيناا   :قال  (الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

البيت معه استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السالم فقارأ  
قاول وال  فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي ي! <واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى > !

كان يقرأ في الركعتين قل هو اهلل أحد وقل يا أيها الكافرون ثم  أعلمه ذكره إال عن النبي 
إن الصفا > !رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ 

 . أبدأ بما بدأ اهلل به! <والمروة من شعائر اهلل 
 
 
 

 زمزم؟مسألة هل يستحب الشرب من ماء 
يستحب الشرب من ماء زمزم فإن لها  ركعتين خلف المقام والصالةبعد الفراغ من الطواف 

 .فضاًل عظيما 
يرحم اهلل أم إسماعيل، ) :قال النبي  أن :(الثابت في  صحيح البخاريابن عباس حديَّ )

 أي عينًا تجري (.لكانت عينا معينا -لو لم تغرف من الماء : أو قال -لو تركت زمزم 

 الشرب من ماء زمزم

 
      



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      440 

خير مااٍء علاى وجاه      :قال  النبي أن :(الثابت في  صحيح الجامعابن عباس حديَّ )
 .ماء زمزم ، فيه طعاٌم من الطعم وشفاٌء من السلقم  األرض 

  :قال  النبي أن :(الثابت في  صحيح ابن ماجةجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .ماء زمزم لما شورب له

 ماء زمزم؟ هل يجوز حمل: مسألة 
 يجوز حمل ماء زمزم

أّنَها كاَنُت َتْحِمُل ِمْن َمااِء َزْماَزم وتوُخِباُر أّن    »(صحيح الترمذيالثابت في  عاَئَشَة حديَّ )
 .«كاَن َيْحِملوُه رسول  اهلل 

 
 

 
 هل ُيسن الدعاء عند الملتزم؟: مسألة 

 .بعد الشرب من ماء زمزم ُيسن الدعاء عند الملتزم 
كاان يلازق صادره     النباي  أن :(الثابت في  صحيح الجامع  ابن عمروحديَّ عبد اهلل)

   .ووجهه بالملتزم 
 
 
 

 ماذا يصنع الحاج أو المعتمر إذا دنا من الصفا؟: مسألة 
َإنو الصوَفا َواُلَمْرَوَة ِمن َشاَعآَئِر الّلاِه   }يقرأ قوله تعالى  إذا دنا الحاج أو المعتمر من الصفا

ْيَت أ ِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه أ ن َيطَّووَف ِبِهَما َوَمن َتَطووَع َخْيًرا َفَإنو الّلَه َشااِكٌر  َفَمْن َحجو اُلَب
 سورة البقرة( 151){ َعِليٌم

حتى إذا أتيناا   :قال  (الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
مشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السالم فقارأ  البيت معه استلم الركن فرمل ثالثا و

فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقاول وال  ! <واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى > !

 الدعاء عند الملتزم

 
      

 السعي بين الصفا والمروة
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كان يقرأ في الركعتين قل هو اهلل أحد وقل يا أيها الكافرون ثم  أعلمه ذكره إال عن النبي 
إن الصفا > !إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب 

 . أبدأ بما بدأ اهلل به! <والمروة من شعائر اهلل 
فطاف بالبيات   قدم النبي : قال (الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كاان لكام فاي    
 .سوة حسنةرسول اهلل أ

تنبيه : فاي  دلايالً  يكفاي {{ اللَّاهِ  َشَعاَئِر ِمْن َواُلَمْرَوَة الصوَفا َإنو}}: تعالى اهلل قول 
 اللَِّه َشَعاَئَر ُيَعظِّْم وَمْن}}: تعالى اهلل قال وقد اهلل، شعائر من جعلهما حيَّ السعي مشروعية

 الصواَفا  َإنو}}: تعاالى  قولاه  فيكون لهما، ظيمتع بهما والطواف{{ اُلقولووِب َتُقَوى ِمْن َفَإنََّها
 جنااح  ال وأنه اهلل شعائر عظم فقد بهما طاف من أن على دلياًل{{ اللَِّه َشَعاَئِر ِمْن َواُلَمْرَوَة

 .عليه
 حاين  الناس بعض من وقع توهم رفع فهذا ،{{ِبِهَما َيطَّووَف أ ْن َعَلْيِه ُجَناَح َفاَل}}: قوله وأما
 فتحارج  اهلل، دون مان  يعبادان  صانمان  والمروة الصفا على كان أنه وذل  ،اآلية نزول

 اا  اهلل فنفاى  اإلساالم،  قبل صنمان وعليهما والمروة، بالصفا يطوفوا أن من المسلمون
 الجناح نفي من الغرض فكان صدورهم، عن الحرج ليرتفع الجناح؛ ذل  ا وتعالى سبحانه

 .قلق فيها يبقى ال حتى صدورهم، عن الحرج رفع
 السعي بين الصفا والمروة؟ما مقدار : مسألة 

فطاف بالبيات   قدم النبي : قال (الثابت في  الصحيحينابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كاان لكام فاي    

 .رسول اهلل أسوة حسنة
 الصفا والمروة؟للسعي بين هل توسن الطهارة : مسألة 

 :للسعي بين الصفا والمروة وال يشترط توسن الطهارة 
وأنا أبكي ، فقاال   دخل علىو رسول اهلل : قالت ( حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

فإن ذلا   : قال . نعم ت للعل  نوفْسِت ، ق: قال . مال  ، قلت لوددتو أني لم أحُج هذا العام 
 .دم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهري شٌئ كتبه اهلل على بنات م
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فافعلي ما يفعل الحاج غيار أن ال تطاوفي   لعائشة رضي اهلل تعالى عنها  قوله : الشاهد 
 .بالبيت حتى تطهري 

 هل المواالة شرٌط في السعي ؟: مسألة 
 .ي مناسككم خذوا عن: سعى متواليا وقال  النبّي المواالة شرٌط في السعي ألن 

تنبيه :  أما إذا قطع اإلنسان السعي ليتنفس كأن يكون في زحام أو لقضاء حاجة من
 .بوٍل أو غائط فالحرج ألن المواالة فاتت للضرورة

 
   
 
  
 

 ما هي شروط صحة السعي بين الصفا والمروة؟: مسألة 
 :لصحة السعي بين الصفا والمروة أمور هي  رطيشت
 وافأن يكون بعد ط( 1)
 أن يكون سبعة أشواط( 2)

 أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة( 3)

النبّي أن يكون السعي في المسعى وهوالطريق الممتد بين الصفا والمروة ، وذل  لفعل ( 4)
  خذوا عني مناسككم : ذل  وقال. 

 
   
 

 ماذا يصنع الحاج يوم التروية؟: مسألة 
إن كان الحاج قارناًا أو مفاردًا توجاه إليهاا     ، فمن السنة التوجه إلى منى يوم التروية 

بإحرامه وإن كان متمتعًا أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات ، والسنة أن يحارم مان   
 .الموضع الذي هو نازٌل فيه 

ط صحة السعي بين الصفا شرو
 والمروة

 
      

 يوم التروية
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وقت ألهل المدينة  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهما حديَّ)
نازل، وألهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل مت أتى عليهن من ذا الحليفة، وألهل نجد قرن الم

غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذل  فمن حيَّ أنشأ، حتى أهل مكاة مان   
 .مكة

 .فمن كان دون ذل  فمن حيَّ أنشأ، حتى أهل مكة من مكة  قوله  :  الشاهد
 والعصار  الظهار  فيصالي  ويستحب اإلكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلاى مناى ،  

 منى في يجمع يكن لم  النبي ألن جمع؛ بال قصرًا منى في كلها والفجر والعشاء والمغرب
 .مزدلفة وفي عرفة، في جمع وإنما

فلما كان ياوم   :قال ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
فصلى بهاا الظهار والعصار     ول اهلل التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رس

 .فأجاز حتى أتى عرفة  والمغرب والعشاء والفجر ثم مكَّ قليال حتى طلعت الشمس
 يوم التروية بهذا اإلسم؟لماذا سمي : مسألة 

يوم التروية بهذا اإلسم ألنه مشتق هو اليوم الثامن من ذي الحجة ،وسمي  : يوم التروية 
لناس مناسكهم وقيل من اإلرتواء ألنهم يرتون الماء في ذل  من الرواية ألن اإلمام يروي ل

 .اليوم ويجمعون بمنى
  
 
 
 

 متى يتوجه الحاج إلى عرفة؟: مسألة 
    عرفة  طلعت الشمس من يوم  إذا   إلى عرفة   يتوجه الحاج

فلما كان ياوم   :قال ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
فصلى بهاا الظهار والعصار     روية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول اهلل الت

 .فأجاز حتى أتى عرفة  والمغرب والعشاء والفجر ثم مكَّ قليال حتى طلعت الشمس
 هل عرفة كلها موقف؟: مسألة 
  رنةُع بطن إال موقف كلها عرفة

 التوجه إلى عرفات
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 هل يصير الحاج إلى عرفة رأسًا ؟: مسألة 
رأسًا بل ينزل أواًل بنمرة ، ونمرة قرية قرب عرفة وليست مان   ى عرفةال يصير الحاج إل

 .ُضربت له القبة بنمرة النبّي عرفة ، والنزول بنمرة سنة لمن تيسر له ألن 
 بنمرة؟إلى متى يظل الحاج : مسألة 

إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس ركب إلى نمرة إلى عرفة لفعال    بنمرةيظل الحاج 
 .عند مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما كما جاء في حديَّ  النبّي 

فلما كان ياوم   :قال ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
فصلى بهاا الظهار والعصار     التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول اهلل 

فأجاز حتى أتى عرفاة فاوج    طلعت الشمسوالمغرب والعشاء والفجر ثم مكَّ قليال حتى 
رة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فُرحلت له فاأتى  مالقبة قد ضربت له بن

بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصار ولام يصالِّ    
 .بينهما 
 هل يسن للحاج أن يقف بعرفة راكبًا؟: مسألة 

 وقف راكبا  النبّي قف بعرفة راكبًا ألن يسن للحاج أن ي 
 ؟ كيف يقف اإلنسان راكبا: مسألة 

 .المراد بالوقوف هنا المكَّ فالقاعد يعتبر واقفا
 هل يسن للحاج أن يقف بعرفة عند الصخرات وجبل الرحمة؟: مسألة 

 .نعم يسن للحاج أن يقف بعرفة عند الصخرات وجبل الرحمة 
ثم ركب رسول : قال ( الثابت في  صحيح مسلم ي اهلل عنهما جابر ابن عبد اهلل رضحديَّ )

حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة باين   اهلل 
يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حتاى غااب   

 . القرص
 له اسم  مخر ؟ جبل الرحمةهل : مسألة 
 .الدعاء والمناسبة ظاهرة جدًا فإن يوم عرفة يوم رحمة ودعاء  جبلب جبل الرحمةيسمى 
 هل يستقبل الحاج جبل الرحمة عند الدعاء؟: مسألة 
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عند الدعاء بل هذا من الجهل وإنما السنة أن يستقبل القبلاة   ال يستقبل الحاج جبل الرحمة
 .شمالهعند الدعاء، وحينئٍذ سيكون الجبل خلفه أو عن يمينه أو 

ثم ركب رسول : قال ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة باين   اهلل 

يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حتاى غااب   
 . القرص
 هل يشرع صعود جبل الرحمة؟: مسألة 

 :المسألة على التفصيل اآلتي 
 .ضاللة بدعة وكل بدعة، يكون ألنه ممنوع؛ فصعوده تعبدًا صعده من أما
 .ممنوعًا فيكون الناس، به يقتدى قدوة يكن لم ما جائز فهذا تفرجًا، صعده من وأما
 أو مشاروع،  فصاعوده  الجبل فوق يقولونه أو يفعلونه عما للجهال إرشادًا صعده من وأما
 فياه  ويضع كتابات، يكتب الجبل صعد إذا الجهال بعض أن نسمع ألننا الحال؛ حسب واجب
 ال وأناه  ابتاداع،  هاذا  أن ويبين الناس، يرشد علم طالب ذهب فإذا منكرة، وأشياء خرقًا

 .استحبابًا وإما وجوبًا، إما مشروع، إنه فنقول ينبغي،
 عاء يوم عرفة؟ثار من الدإلكهل يستحب ا: مسألة 

 من الدعاء يوم عرفةوال سيما بالدعاء الوارد اإلكثار نعم يستحب 
 ال وحده اهلل إال إله ال: قبلي من والنبيون أنا قلت ما وخير  عرفة، يوم دعاء الدعاء خير »

 .، له المل  وله الحمد وهو على كل شيء قدير له شري 
 الادعاء  خير » :قال  النبّي أن ( مذيصحيح الترحديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  )

، له  له شري  ال وحده اهلل إال إله ال: قبلي من والنبيون أنا قلت ما وخير  عرفة، يوم دعاء
 .المل  وله الحمد وهو على كل شيء قدير

 هل اشتغاله بغير الدعاء جائز؟: مسألة 
 الملال،  يلحقاه  بشار  سانواإلن للنشاط وسيلة كان إذا مطلوبًا يكون وربما نعم : الجواب 

 «تملوا حتى يمل ال اهلل فإن تطيقون، ما العمل من اكلفوا»: يقول  ونبينا
   :قال  النبّي أن  (والنسائيأبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )
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 ( تملوا حتى يمل ال اهلل فإن تطيقون ما العمل من اكلفوا
 ماع  بماذاكرة  أو قرمن، بقراءة أو بنوم، ماإ يستريح أن حرج فال ملل؛ اإلنسان لحق إذاف 

 والنشاور  والبعاَّ  والرجاء، بالرحمة، تتعلق أحاديَّ في أو القرمن، بمدارسة أو إخوانه،
 .المكان هذا في نفسه طبيب واإلنسان قلبه، ويرق يلين حتى اآلخرة وأحوال

 .كاماًل تفرغًا له ويتفرغ بالدعاء، النهار مخر يغتنم أن ينبغي لكن
 ما هو وقت الوقوف بعرفة ؟: مسألة 

وقات أفضالية   )وتجتمع فيه األدلة أن الوقت وقتان السنة الصحيحة القول الذي دلت عليه 
 ( ووقت إجزاء

 .من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس  ( :وقت األفضلية()1)
ثم ركب رسول :  قال( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة باين   اهلل 
يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حتاى غااب   

 . القرص
 .أن يقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر ( :وقت اإلجزاء()2)
أّن َناسًا ِمْن أْهاِل َنْجاٍد   » ( صحيح السنن األربعةالثابت في   َمِن بِن َيْعَمرعبِد الرححديَّ )

َمْن َجاَء َلْيَلَة َجْماٍع  . الَحّج َعَرَفةو: وُهَو بَعَرَفَة َفَسأ لووُه َفأ َمَر ُمَناِديًا َفَناَدى أَتْوا رسول  اهلل 
ًنى َثاَلَثٌة َفَمْن َتَعّجل  في َيْوَمْيِن َفاَل إُثَم َعَلْياِه وَماْن   َقْبل  طولووِع الَفْجِر َفَقْد أْدَرَ  الَحّج، أياُم ِم

 .َتأ ّخَر َفاَل إُثَم َعَلْيِه
 ما هو فضل يوم عرفة؟: مسألة 

 :السنة الثابتة الصحيحة يوم عرفة من كنوز الحسنات بنص 
 الادعاء  خير » :قال  النبّي أن ( صحيح الترمذيحديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  )

، له  له شري  ال وحده اهلل إال إله ال: قبلي من والنبيون أنا قلت ما وخير  عرفة، يوم دعاء
 .المل  وله الحمد وهو على كل شيء قدير

ما من يوم أكثر من أن * قال  :قال  النبّي أن  ( الثابت في  صحيح مسلم  عائشةحديَّ )
 . يعتق اهلل فيه عبدا من النار من يوم عرفة
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 اهلل إن :قاال   النبّي أن ( الثابت في  صحيح الجامع أبي هريرة  رضي اهلل عنه ديَّ ح)
 شاعثا  جااءوني  هؤالء عبادي إلى انظروا  :  لهم فيقول السماء أهل عرفات بأهل يباهي
   .  غبرا

 

 
 

 هل من السنة قصر الخطبة و تعجيل الصالة يوم عرفة ؟ : مسألة 
 .جيل الصالة يوم عرفة نعم من السنة قصر الخطبة و تع

أن الحجاج عام نزل بابن  (الثابت في  صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
في الموقف يوم عرفة؟ فقاال   كيف تصنُع بن عمر الزبير رضي اهلل عنهما، سأل عبد اهلل 

 .  صدق: فقال عبد اهلل . ر بالصالة يوم عرفةإن كنت تريد السنة فهجِّ: سالم
 . هجرِّ بالصالة ، أي قصِّر الخطبة و هجر بالصالة : هد الشا
                                               

                                                 
  

 هل السنة في الدفع من عرفة إلى مزدلفة ، أن يدفع مسرعًا أم بسكينة ؟ : مسألة 
  :السنة أن يدفع بسكينة 

يوم عرفة، فسامع   النبي  أنه دفع مع (يَّ ابن عباس  الثابت في  صحيح البخاري حد) 
أيهاا النااس،   : )إلبل، فأشار بسوطه إليهم، وقاال ب ، وضربًاشديدًا وراءه زجرًا  النبي 

  (.ليس باإليضاع عليكم بالسكينة، فإن البرو

 هل يجمع الحاج بين المغرب و العشاء بمزدلفة ؟ : مسألة 
 ، و قاد قاال    ن للحاج أن يجمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة لفعل النباي  نعم يس

 (لتأخذوا عني مناسككم 
حتاى أتاى   : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 .  المزدلفة فصلى بها المغرب و العشاء بأذاٍن واحٍد وإقامتين و لم يسبح بينهما شيئًا 
 :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ديَّ ح) 

 . لتأخذوا عني مناسككم فإني ال أدري لعلي ال أحُج بعد حجتي هذه 

 قصر الخطبة وتعجيل الصالة يوم عرفة

 
      

 التوجه من عرفة إلى مزدلفة 
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 هل يجب على الحاج أن بيت بمزدلفة ؟ : مسألة 
  نباي  أن يبيت بمزدلفة حتى طلوع الفجر لفعل ال األصل في المسألة أنه يجب على الحاج

 ( لتأخذوا عني مناسككم ) وقد قال 
حتى أتاى  : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )  

ثام   المزدلفة فصلى بها المغرب و العشاء بأذاٍن واحٍد وإقامتين و لم يسبح بينهما شايئًا ، 
ثام   وإقامٍة له الصبح بأذاٍنحتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين  اضطجع رسول اهلل 

حتاى   له  فلم يزل واقفااً ره وهلَّفاستقبل القبلة فدعاه وكبو ، ركب حتى أتى المشعر الحرام
 .  أسفر جدًا

 :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 . حجتي هذه لتأخذوا عني مناسككم فإني ال أدري لعلي ال أحُج بعد 

 .و ُيرخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل وال ينتظروا إلى طلوع الصبح 
، سودةو المزدلفة، فاستأذنت النبي ب نزلنا: قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )

أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا 
كما استأذنت سودة،  رسول اهلل  ى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فألن أكون استأذنتوحت

  .به إلي من مفروٍح أحبل
ليلة المزدلفة في  أنه ممن قدوم  النبي : قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 . ضعفة أهله 
بعد الفجر للزحام ، فهال   لو حصل للحاج أنه لم يستطيع أن يصل إلى مزدلفة إلى: مسألة 

 عليه دم جبران لتر  الواجب ؟ 
 ليس عليه دم ، ألنه تر  الواجب عجزًا عنه وال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها  

 لماذا سميت المزدلفة بجمع ؟ : مسألة 
، و كانوا في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم  سميت المزدلفة بجمع ألن الناس يجتمعون فيها 
 ، 

 ذا صلى الحاج الصبح في مزدلفة فماذا يصنع ؟ إ: مسألة 
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، وهو جبل صغير معاروف فاي    إذا صلى الحاج الصبح في مزدلفة يأتي المشعر الحرام 
  .مزدلفة ، و عليه المسجد المبني األن 

حتاى أتاى   : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
ثام   ب و العشاء بأذاٍن واحٍد وإقامتين و لم يسبح بينهما شايئًا ، المزدلفة فصلى بها المغر

ثام   وإقامٍة حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذاٍن اضطجع رسول اهلل 
حتاى   له  فلم يزل واقفااً ره وهلَّفاستقبل القبلة فدعاه وكبو ، ركب حتى أتى المشعر الحرام

 .  أسفر جدًا
 المشعر بأنه حرام ؟ لماذا وصف : مسألة 

ألن هنا  مشعرًا حالاًل وهو عرفات ، ووصف كذل  بأناه حارام    وصف المشعر بأنه حرام
 . ألنه داخل حدود الحرم 

 هل يلزم الحاج أن يقف بالمشعر الحرام ؟ : مسألة 
 . وقفت هاهنا و مزدلفة كلها موقف : قال  ال يلزمه ذل  ، ألن النبي 

 عند المشعر الحرام ؟  ماذا يصنع الحاج: مسألة 
َلْيَس َعَلْيكوْم ُجَناٌح أ ن َتْبَتغووُا َفْضاًل ّمان ّرّبكواْم َفاَإَذم    ): يذكر اهلل تعالى امتثااًل لقوله تعالى 

ْبِلاِه  أ َفْضتوم ّمْن َعَرَفاٍت َفاُذكوُروُا الّلَه ِعنَد اُلَمُشَعِر اُلَحَراِم َواُذكوُروُه َكَما َهَداكوْم َوَإن كوُنتوْم ّمن َق
 ( 191 /البقرة )( َلِمَن الّضآّليَن

حتاى أتاى   : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
ثام   المزدلفة فصلى بها المغرب و العشاء بأذاٍن واحٍد وإقامتين و لم يسبح بينهما شايئًا ، 

ثام   وإقامٍة له الصبح بأذاٍن حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين اضطجع رسول اهلل 
حتاى   له  فلم يزل واقفااً ره وهلَّفاستقبل القبلة فدعاه وكبو ، ركب حتى أتى المشعر الحرام

 .  أسفر جدًا
 متى يدفع الحاج من مزدلفة ؟ : مسألة 

    . يدفع قبل أن تطلع الشمس 

فدفع قبل أن : ال ق( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 ( تطلَع الشمس 
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 ماذا يصنع الحاج إذا دفع من مزدلفة ؟ : مسألة 
  :يدفع بسكينة فإذا بلغ ُمَحسورًا حرو  قلياًل 

فدفع قبل أن : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )  
 (    تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحر  قلياًل

 ما هو ُمَحسِّر ؟ : مسألة 
 . هو وادي بين مزدلفة و منى 

 ماذا يصنع الحاج بعد وادي ُمحسِّر ؟ : مسألة 
  .يسل  الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى يرميها 

فدفع قبل أن : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
مس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحر  قلياًل ثم سل  الطريق الوسطى التي تخرج على تطلَع الش

الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر ماع كال   
 . حصاٍة منها ، كُل حصاٍة مثل حصى الخذف 

 
   

                                                                                                  
                                                                                              

 ما هي أعمال يوم النحر ؟ : مسألة 
 :  يقوم باآلتيإذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فإنه 

ف الفاضة وسعي الحج إن لم يكن سعاه مع طواف ثم طوا/ ثم الحلق / ثم النحر / بالرمي 
 . القدوم 

فدفع قبل أن : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحر  قلياًل ثم سل  الطريق الوسطى التي تخرج على 

د الشجرة فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر ماع كال   الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عن
حصاٍة منها ، كُل حصاٍة مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثام انصارف إلاى    

 . فأفاض إلى البيت  المنحر فنحر ثم ركب رسول اهلل 

 أعمال يوم النحر 
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 هل هذا الترتيب على سبيل الندب أم الوجوب ؟ : مسألة  
جواز ذل  سواء كان  فالصحيحبعضها على بعض هذا الترتيب على سبيل الندب ، فإن قدوم   

افعال  : كان يسأل في هذا اليوم فيقول   لعذر كالجهل أو النسيان أو لغير عذر ألن النبي 
 . وال حرج 

 أواًل الرمي 
 
 

 ما هو وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ؟ : مسألة 
 : المسألة على التفصيل اآلتي 

 أن تطلع الشمس فالسنة أن يرمي جمرة العقبة ضحًى  من دفع من مزدلفة بعد الفجر وقبل
رمى رسول : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . الجمرة يوم النحر ضحًى ، وأما بعد ذل  فإذا زالت الشمس  اهلل 
من مزدلفة بعد  و أما من كان من الضعفة أو مصاحبًا لهم كالمحرم و السائق وكان قد دفع

 منتصف الليل فإنه يرمي جمرة العقبة بليل ، 
أنها رمت الجمرة ، قلت إنما رميناا الجمارة    ( حديَّ أسماء الثابت في  صحيح أبي داود) 

 (  إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول اهلل : قالت . بليل 
 من أين يأخذ الحاج الحصاة ليرمي بها الجمرة ؟ : مسألة 

رضي اهلل عنهماا   أمر ابن عباس   نه يأخذها من جمرة العقبة ألن النبي ظاهر السنة أ
 أن يلقط له الحصى من عند جمرة العقبة ، 

غاداة  : قال  أن النبي ( النسائي و ابن ماجة  حديَّ ابن عباس  الثابت في  صحيحي) 
جعال  ف ، فُذلي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الَخ ُطلقوالعقبة وهو على ناقته او

فاي   يا أيها الناس إياكم والغلاوو  ) ثم قال ( مواأمثال هؤالء فاْر)  في كفه ويقوُل نوُهينفُض
 .   الدين فإنه أهل  من كان قبلكم الغلو في الدين

تنبيه :  التقاط الحصى من مزدلفة ليس بمستحب ، و إنما استحب بعض المتقدمين
ن يصل إلى منى ألن جمرة العقبة هي تحياةو  من أجل أن يبدأ برمي جمرة العقبة من حين أ
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أمر بجمع الحصاة وهو على بعيره قبل  النبي حتى أن . منى ، ويفعل ذل  قبل كل شيء 
و العجيب أن عامة الخلق هم أن ُيلقط لهم الحصى من منى ، أن ينزل ، و الناس ال يتيسر ل

احد منهم يأخاذ عاددًا   يظنون أنه يجب عليهم أن يلتقطوا الحصى من مزدلفة حتى إن الو
كبيرًا من الحصى من مزدلفة فيأخذ سبعين حصاة من مزدلفة يخشى أن تسقط واحادة أو  

 . تضيع 
 هل يغسل الحصى ليطهره ؟: مسألة 

بدعة  الصحيح أن غسله وقال بعض العلماء يغسله تطهيرًا له إن كان قد أصابه نجاسة ،  
 .لم يغسله ، بل جعل ينفضهن بيده  ألن النبي 

غاداة  : قال  أن النبي ( النسائي و ابن ماجة  حديَّ ابن عباس  الثابت في  صحيحي) 
فجعال   ، فُذلي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الَخ ُطلقوالعقبة وهو على ناقته او

فاي   يا أيها الناس إياكم والغلاوو  ) ثم قال ( مواأمثال هؤالء فاْر)  في كفه ويقوُل نوُهينفُض
 .   أهل  من كان قبلكم الغلو في الدين الدين فإنه
 ما هي عدد الحصيات التي ترمى بها جمرة العقبة ؟ : مسألة 

 .يرميها بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة 
فدفع قبل أن : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

  قلياًل ثم سل  الطريق الوسطى التي تخرج على تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحر
الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر ماع كال   
حصاٍة منها ، كُل حصاٍة مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثام انصارف إلاى    

 .   فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر المنحر فنحر ثم ركب رسول اهلل 
 ما هو حجم الحصاة ؟ : مسألة 

 مثل حصى الخذف ،  وهو ما بين الُحمص و البندق ،  
 . هو هو الحصى الذي ُيرمى به بين اإلبهام و الوسطى ( البندق ) 

 من أين يرمي الحاج جمرة العقبة ؟ : مسألة 
 يرميها من بطن الوادي ، 
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 النحر :ثانيًا 

 
 .وم النحر بعد رمي جمرة العقبة و النحر هو ثاني عمل من أعمال ي

فدفع قبل أن : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحر  قلياًل ثم سل  الطريق الوسطى التي تخرج على 

حصياٍت ُيكبر ماع كال   الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع 
حصاٍة منها ، كُل حصاٍة مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثام انصارف إلاى    

 . فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر   المنحر فنحر ثم ركب رسول اهلل 
 

 الحلق أو التقصير : ثالثًا
 

 : يحلق الحاج رأسه أو يقصر ، و الحلق أفضل لثلثة أوجه 
 .كره في القرمن الكريم أنه قودِّم ذ (1)

 ( 20 /الفتح  )( ُمَحّلِقيَن ُرُءوَسكوْم َوُمَقّصِريَن): قال تعالى 
 دعا للمحلِّقين ثالَّ مرات و للمقصرين مرة واحدة ،  أن النبي  (2)
اللهم اغفر : قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

اللهم أغفر للمحلقين قالوا ياا رساول اهلل    : ول اهلل وللمقصرين قالللمحلقين قالوا يا رس
 .  وللمقصرين : اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول اهلل وللمقصرين قال : وللمقصرين قال

 ال يفعل إال األفضل ،  حلق رأسه في حجة الوداع وهو  أن النبي  (3)
حلق رأسه في  أن رسول اهلل ( حيحين الثابت في  الصابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . حجة الوداع 
 ما هو كيفية التقصير ؟ : مسألة  

يكون شاماًل الرأس ، أي ُيقصر من الرأس كله و لايس كماا   :  التقصير بالنسبة للرجال 
 . يفعل بعض الناس من أخذ شعرات قليلة من اليمين و الشمال 
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التقصير واجب على النساء فليس عليهن حلاق  فيكون قدر أنمله ، و : أما التقصير للنساء 
 ، 
ليس على النساِء حلق :  قال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح أبي داود) 

 .إنما على النساِء تقصير 
 

  
 طواف اإلفاضة: رابعًا 

                                                   

 

طواف اإلفاضة ركن من أركان الحج ، ال يصح الحاج  ، و  ثم يطوف الحاج طواف اإلفاضة
 بغيره ، 

 )( ثوّم ُلَيُقُضوُا َتَفَثُهْم َوُلُيوفووُا نوذووَرُهْم َوُلَيّطّوفواوُا ِباُلَبْياِت اُلَعِتياقِ   : )قال تعالى: )قال تعالى 
 ( 29 /الحج 

فدفع قبل أن : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحر  قلياًل ثم سل  الطريق الوسطى التي تخرج على 
الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر ماع كال   
حصاٍة منها ، كُل حصاٍة مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثام انصارف إلاى    

 . فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر   ر ثم ركب رسول اهلل المنحر فنح
  أفااض رساول اهلل    : قال ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . يوم النحر 
 هل يجوز للحاج تأخير طواف اإلفاضة ؟ : مسألة 

اُلَحاّج أ ُشاُهٌر   ): قاال تعاالى  : )، لقوله تعالى  له تأخيره لغير عذر إلى نهاية ذي الحجة
 ( 190 /البقرة  )( ّمْعلووَماٌت

 . وبانقضاء ذي الحجة تنقضي أشهر الحج ، وإذا أخرهو يكون لم يتحلل التحلل الثاني 
 هل ُيسن الشرب من ماء زمزم بعد طواف اإلفاضة ؟ : مسألة 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      462 

ي فعل ذل  ، و يناوي فا   نعم ُيسن الشرب من ماء زمزم بعد طواف اإلفاضة ألن النبي 
ذل  الخير كتعلم العلم ، وسعة العلم و الرزق ، وحفظ الكتب الستة و الفقه ، وغير ذلا  ،  

 . ألن ماء زمزم لما شورب له ، و يستحضر عند شربه أنه طعام طعم و شفاء سقم 
قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح ابن ماجة جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 . رب له ماُء زمزم لما ش: 
 . ماُء زمزم طعاُم طعم : قال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم  ) 
خير ماء علاى وجاه   : قال   أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح الجامع )

 .  األرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم و شفاء من السقم
 هل يشرب الحاج منها كثيرًا ؟ : مسألة 
زمزم فيشرب حتى يتضالع مناه ، أي    حب للحاج ولغيره أن يكثر من الشرب من ماءُيست

يمأل أضالعه منه ويمأل بطنه ألن هذا الماء خيُر ماٍء على وجه األرض ، وألن ماء زمازم  
ليس عذبًا بل يميُل إلى الملوحة ، و اإلنسان المؤمن ال يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى 

 . بما فيه من البركة ، فيكون التضلُع منه دليٌل على اإليمان الملوحة إال إيمانًا 
 هل يجوز للحاج أن يحمل معه ماء زمزم ؟ : مسألة  

 .نعم يجوز له ذل  
أنها كانت تحمُل من ماء زمازم و تخباُر أن   (  صحيح الترمذيحديَّ عائشة الثابت في  )

 . كان يحمله   رسول اهلل
 ا و المروة بعد طواف اإلفاضة ؟ هل يسعى الحاج بين الصف: مسألة 

) و المروة ألن سعيه األول كان للعمارة ، ألناه يلزماه     إن كان متمتعًا يسعى بين الصفا
 ( وطواف وسعي للحج / طواف وسعي للعمرة  

 : أما إذا كان مفردًا أو قارنًا فالمسألة على التفصيل اآلتي 
 لم يسعى ثانيًة : إن كان سعى مع طواف القدوم  (1)
 . يسعى سعي الحج : وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم  (2)

 هل يشرع الرمل في طواف اإلفاضة ؟ :  مسألة 
 . ، فالرمل خاٌص بطواف القدوم فقط ال يشرع الرمل في طواف اإلفاضة 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      463 

لم َيْرُمل في السبع الاذي   أن النبي ( أبي داوود حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح ) 
 . أفاض فيه 

 هل الترتيب في أعمال يوم النحر واجب ؟ : ة مسأل
، و إنماا هاو    واجب( طواف افاضة / حلق أو تقصير / نحر / رمي ) ليس هذا الترتيب 

على سبيل الندب فإن قدم بعضها على بعض فالثابت فيصحيح أن ذل  جائز سواء كان لعذر 
افعال وال  ) اليوم فيقول كان  ُيسأل في هذا  كالجهل و النسيان أو لغير عذر ، ألن النبي 

 . ولم يستفصل هل فعلت ناسيًا أم غير ذل  ( حرج 
ال : ُيسأل يوم النحر فيقول  كان النبي : قال ( حديَّ ابن عباس  الثابت في  الصحيحين )

اذبح وال حرج ، قال رميت بعاد ماا   : حلقتو قبل أن أذبح ، قال : حرج ، فسأل رجٌل فقال 
 . ال حرج : أمسيت ، فقال 

قيل له في الذبح و الحلق و  أن رسول اهلل ( حديَّ ابن عباس  الثابت في  الصحيحين )
 . ال حرج : التقديم و التأخير فقال 

ال حرج ولم يستفصل منه هل رمى لياًل لعاذر أم ال ، وهاذا   :  قال  أن النبي : الشاهد  
 . دليل على أن األمر واسع 

                                                 
 
 

  
 ما هي األمور التي يحصل بها التحلل األول و الثاني ؟ : مسألة 
 أمور التحلل األول و الثاني ثالثة : 
 ( رفح ) مجموعة في قوله ( طواف إفاضة / حلق أو تقصير / رمي ) 

 الرمي : فالراء 
 طواف اإلفاضة : الفاء 
 . الحلق : الحاء 
 األول ؟ متى يحصل التحلل : مسألة 
 حلق رأسه أو قصر ،إذا رمى الحاج جمرة العقبة  :يحصل التحلل األول . 

 التحلل األول و الثاني 
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يترتب عليه أن يحلَّ للحاج بعده كل شيء كان ُمحرمًا علياه إال النسااء   : و التحلل األول 
 . فيحُل له لبس المخيط و الطيب و غير ذل  

 متى يحصل التحلل الثاني ؟ : مسألة 
عد طواف اإلفاضة وهو طواف الركن ، ويترتب علياه أناه يحال    ب :يحصل التحلل الثاني 

 .للحاج فيه كل شيٍء كان محرمًا عليه حتى النساء 
 هل النحر له عالقة بالتحلل ؟ : مسألة  

 . ليس للنحر عالقة إطالقًا بالتحلل األول أو الثاني 
                                                                                                                                                                                                 

                                                 

                                                   
 

 ما هي أيام منى ؟ : مسألة 
الحاادي عشار   )ولمن تاأخر  ( الحادي عشر والثاني عشر) يام منى لمن تعجل يومينأ

 (والثاني عشر والثلَّ عشر
 ما هي أعمال أيام منى ؟ : مسألة 

، ويجوز فيها بعض األعمال إن كانت لم تاؤد  ( الرمي والمبيت)أليام منى عملين أساسيين 
 .في وقتها المسنون كطواف اإلفاضة والنحر وغير ذل 

 
 

                                                 
 ما وقت الرمي في أيام منى ؟ : مسألة 

 .السنة في الرمي في أيام منى أن يكون بعد زوال الشمس  
رمى رسول : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 .د ذل  فإذا زالت الشمسالجمرة يوم النحر ضحًى ، وأما بع اهلل 
 هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل ؟ : مسألة 

 أياُم منى 

 مي أياُم منى الر
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ماع  لكن تيسر وإذا ،الليل في يرمي أن فله النهار، في الرمي لإلنسان يتيسر ال كان إذا 
 الفضال  ألن الليل؛ في يرمي فإنه طمأنينة، وأكثر له أيسر يكون الليل وفي والمشقة، األذى

 دليل هنا  ليس أنه دام وما العبادة، بزمن المتعلق من المراعاةب أولى العبادة بذات المتعلق
 . ذل  عدم فاألصل الرمي، وقت مخر يحدد صريح الثابت في  صحيح

: قاال  ، أمسيت بعدما رميت»: فقيل الثابت في  صحيح البخاري  كما  الرسول سئل وقد
 يقال  ولم  الرسول يستفصل لم ولما ،الليل وأول النهار، مخر يكون والمساء «حرج ال»

 .هذا في واسع األمر أن علم الليل، أول في أو النهار، مخر في أمسيت بعدما
يسأل يوم  كان النبي   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهما )

اذباح وال  : )حلقت قبل أن أذباح، قاال  : فسأله رجل فقال(. ال حرج: )النحر بمنى، فيقول
 (.ال حرج: )رميت بعدما أمسيت، فقال :وقال(. حرج

 هل يجزئ  الرمي في أيام منى قبل الزوال ؟: مسألة 
 :ال  يجزئ  الرمي في أيام منى قبل الزوال لعدة أوجه 

 . مناسككم عني لتأخذوارمى بعد الزوال وقال   أن النبي ( 1)
 :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

  .  هذه حجتي بعد أحج ال لعلي أدري ال فإني مناسككم عني لتأخذوا
لما فياه مان فضال     ألنه لو كان الرمي في أيام منى قبل الزوال جائز لفعله النبي (2)

 .العبادة في أول وقتها ولما فيه من التيسير للعباد
ى قبل الزوال في أيام منى لكان قاد  ال  يجزئ  الرمي في أيام منى قبل الزوال ألنه رم( 3)

 .عمل عماًل ليس عليه أمر اهلل ورسوله
 علياه  لايس  عمال عمل من:قال  أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 

  .  رد فهو أمرنا
 ما هي صفة  الرمي في أيام منى ؟: مسألة   

أنه كان يرمي الجمرة (ي الثابت في  صحيح البخارابن عمر رضي اهلل عنهما عن حديَّ ) 
الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلاة،  
فيقوم طويال، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقاوم  
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ات العقبة مستقبل القبلة، فيقوم طويال، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويال، ثم يرمي جمرة ذ
 .يفعله هكذا رأيت النبي : من بطن الوادي، وال يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول

 ما العلة في أننا نقف بعد رمي الجمرة الدنيا وال نقف عند رمي جمرة العقبة؟: مسألة 
  .  رد فهو أمر اهلل ورسوله عليه ليس عمال عمل من ، و النبي العلة هي فعل 

 علياه  لايس  عمال عمل من:قال  أن النبي  (ي  صحيح مسلم  حديَّ عائشة الثابت ف) 
  .  رد فهو أمرنا

 هل يجب رمي الجمار مرتبًا  الجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة؟: مسألة 
  ألن النباي    الجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم العقباة   يجب رمي الجمار مرتبًاأنه الصحيح 

 . مناسككم عني لتأخذواوقال رمي الجمار مرتبًا  
 :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

  .  هذه حجتي بعد أحج ال لعلي أدري ال فإني مناسككم عني لتأخذوا
 إذا رمى الجمار كلها في اليوم الثالَّ هل يجزئه؟: مسألة 
 يساتطيع  لكونه أو الجمرات، من ربهلق سهل عليه والرمي قادرًا، كان من :الصحيح  القول
 .يومه في يوم كل يرمي أن يجب فإنه الجمرات، من يقرب حتى السيارات يركب أن
 «مناسككم عني لتأخذوا»: وقال يومه، في يوم كل رمى  النبي ألن
 :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

  .  هذه حجتي بعد أحج ال لعلي أدري ال فإني مناسككم عني لتأخذوا
 يكون أن مثل واحدة حال في إال يوم مخر إلى الجمرات رمي يؤخر أن يجوز الف وعلى ذل 

 باأس  ال فهنا والزحام، الحر أيام في سيما ال يوم، كل يتردد أن عليه ويصعب بعيدًا، منزله
 الاذين  الرعااة  من بالعذر أولى هذا ألن واحدة؛ مرة ويرميه يوم مخر إلى الرمي يؤخر أن

 . يوم في الرمي يجمعوا أن  النبي لهم رخص
 «يومًا ويدعوا يومًا، يرموا أن للرعاة رخص» ألنه

 . له رخصة ال سواهم، من أن على تدل «رخص» وكلمة
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 َرّخَص رساوُل اهلل  »:  قال ( الثابت في  صحيح السنن األربعة عاصم بن َعِدي حديَّ ) 
َنُه اِء اإلِبِل في الَبْيتووَتِة أ ْن َيْرُموا َيْوَم الّنْحِر ثوّم َيْجَمُعوا َرْمَي َيْوَمْيِن َبْعَد َيْوِم الّنْحِر َفَيْرُموَلرَع

 .في أَحدِهَما
 
 

 
  
   

 ما الدليل على أن المبيت بمنى واجب؟: مسألة 
 الناس سقي أجل من ةبمك يبيت أن السقاية في العباس لعمه رخص»:  الرسول أن الدليل
 ما أن على يدل ، «سقايته أجل من مكة في يبيت أن للعباس رخص» كلمة ألن «زمزم ماء
 .منه بد ال عزيمة الرخصة يقابل

استأذن العبااس بان عباد    قال ( الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 ى، من أجل سقايته، فأذن لهأن يبيت بمكة، ليالي من: المطلب رضي اهلل عنه رسول اهلل 

. 
 ما حكم من تر  المبيت بمنى ؟: مسألة 

 عليه بل دم عليه ليس فإنه الليالي، من ليلة تر ، وأما من  دم عليه ليالي ثالَّال تر  من
  .ليلتين تر  إن مسكينين وإطعام ليلة، تر  إن مسكين إطعام
 هل المبيت بمنى يلزم اإلنسان أن يضطجع فيه ؟: مسألة 

ألن المراد في المبيت بمنى هو المكاَّ ،   فيه ي المبيت بمنى ال يلزم اإلنسان أن يضطجعف
ال  و النبي  النبي لكن النوم أفضل من إحياءه بقراءة القرمن أو الذكر ألن ذل  هو فعل 

 .يفعل إال األفضل 
 من تعجول متى يخرج؟: مسألة 

 أناه  علياه  ليصدق وذل  لشمس،ا تغرب أن قبل منى من خرج:  «يومين في تعجل ومن»
 ألن ياومين؛  فاي  تعجال  يكن لم الغروب بعد ما إلى الخروج أخر لو إذ يومين؛ في تعجل

 المبيت بمنى 
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 والرماي  عشر، الثالَّ ليلة المبيت لزمه الشمس غروب قبل يخرج، وإن لم فاتا قد اليومين
  .قبله كاليومين الزوال، بعد الغد، من
تنبيه : اللََّه َواُذكوُروا}}: تعالى اهلل لقول عشر؛ والثاني عشر الحادي باليومين المراد 
 المعدودات، األيام هذه من: أي[ . 203: البقرة]{{ َيْوَمْيِن ِفي َتَعجول  َفَمْن َمْعُدوَداٍت أ يواٍم ِفي

 .التشريق أيام هي المعدودات واأليام
 عشر، والحادي العيد يوم{{ ْيِنَيْوَم ِفي َتَعجول  َفَمْن}}: بقوله المراد أن يظنون العوام وبعض

 من المراد وإنما العلم، أهل من أحد به يقل لم غلط، هذا ولكن عشر، الحادي في فيتعجلون
 .التشريق أيام الثالثة األيام هذه من يومين في تعجل
 لكثارة  المساير؛  حبسهم ولكن وركبوا، العفش وحملوا الخيام حلوا جماعة أن لو: مسألة

 فهل يلزمهم المبيت بمنى ؟ منى من الخروج قبل الشمس ليهمع فغربت السيارات
 اختيار بغير حبسوا هؤالء ألنوال يلزمهم المبيت بمنى  ،الخروج في يستمرواأنهم  الصحيح

  .منهم
  
                                              

                                                 
   

 يطوف الحاج طواف الوداع ؟ متى : مسألة 
إذا أراد أن يخرج من مكة إلى بلده ، حتى يكون مخر عهاده بالبيات    يطوف الحاج للوداع

 .بذل   كما أمر النبي 
ُأمر الناُس أن يكون مخر عهدهم بالبياِت  : قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 ( إال أنه خوفف عن الحائض 
 أن يخرج من مكة إلى جده و ليست جده بلده فهل يطوف للوداع ؟ لو أراد الحاج : مسألة 

إال إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده ، أما إذا خرج من مكة إلى جاده أو   ال يطوف للوداع
لم يأمر الصحابة أن يطوفوا للوداع حين خرجاوا   غيرها فال يطوف للوداع ، ألن النبي 

 ، من مكة إلى المشاعر 
 م بعد طواف الوداع أو أتجر بعده فماذا يصنع ؟ لو أقا: مسألة 

 طواف الوداع
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   مرة أخرى ليكون مخر عهده بالبيت امتثااًل لقول النبي  ُيعيد طواف الوداع
ُأمر الناُس أن يكون مخر عهدهم بالبياِت  : قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 ( إال أنه خوفف عن الحائض 
 رفقته ليسافر وطال الوقت ، هل يعيد طواف الوداع ؟ لو طاف للوداع ثم انتظر : مسألة 

 . ال يعيد طواف الوداع ، ألنه أقام لشيٍء من أجل السفر 
لو أن إنسانًا اشترى هدية ألهله أو أشترى شيئًا من البقالة بعد طواف الوداع فهل : مسألة 

 يعيد طواف الوداع ؟ 
 . فضل أن يشتري ذل  قبل طوافه ألن هذا ليس تجارة فال يضر و لكن ُي ال يعيد الطواف

 ماذا لو تر  الحاج طواف الوداع غير الحائض ؟ : مسألة 
 .طواف الوداع واجب على الحاج إال أنه خوفف عن الحائض 

ُأمر الناُس أن يكون مخر عهدهم بالبياِت  : قال ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
 (إال أنه خوفف عن الحائض 

 و األصل في األمر الوجوب ، (  ُأمر)  :الشاهد 
ذل  فمن تر  طواف الوداع يكون حاله على التفصيل اآلتي ى وعل : 
 . لزمه أن يرجع إلى مكة ليأتي بطواف الوداع ( 1)
 .لزمه الدم و ال إثم عليه  / فإن شق عليه الرجوع ( 2)

 .الواجب لزمه الدم و عليه اإلثم ألنه تعمد تر  / فإن لم يشق عليه الرجوع ( 3)

 أهل جده إذا خرجوا من مكة قبل طواف الوداع ثم رجعوا ليأتوا به فما الحكم ؟ : مسألة 
، و عليهم الدم ألن القاعدة أنه إن تر  مكة مسافة القصر لزمه الادم   يأتوا بطواف الوداع

 . ويأتي بالطواف 
 ما الدليل على وجوب الدم ؟ : مسألة 

 رضي اهلل تعالى عنهماعباس الدليل هو األثر المشهور عن ابن 
 (  من تر  شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا : ) أنه قال 

    وهذا نسكًا واجبًا أمر به النبي 
 : وجه الداللة 
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 أن قول الصحابي حجة بشرطين : 
 . أن ال يخالف نصًا ، فإن خالف نصًا فال عبرة به ( 1)
 . قول صحابي نطلب الترجيح أن ال يخالف قول صحابي مخر ، فإن خالف( 2)

 : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى  ]*[
نحن نفتي الناس بالدم على تر  الواجب وفي النفس من هذا شايء ، لكان مان أجاِل     ) 

االنضباط وفعل المناس  الواجبة ، نفتيهم بهذا ، ألن العامية إذا قلت لهم لايس عليا  دم   
 . (  ب إليه يقول ل  ، سوف أملء الدنيا استغفارًا و توبة وإنما علي  أن تستغفر اهلل و تتو

فطافه عند الخروج من مكة إلى بلده هل ( اإلفاضة ) إذا أخر الحاج طواف الزيارة : مسألة 
 يجزئ عنه طواف الوداع ؟ 

، ألن المقصود من طواف الوداع أن يكون مخر عهاده بالبيات و قاد     أنه يجزئالصحيح 
 . حصل 

ُأمر الناُس أن يكون مخر عهدهم بالبياِت  : قال ( اس الثابت في  الصحيحين حديَّ ابن عب)
 ( إال أنه خوفف عن الحائض 

 هل يجوز اإللتزام في طواف الوداع ؟ : مسألة 
أن الرجل يلزق صدره ووجهه بالملتزم وهو مكان بين باب الكعبة و الحجر  االلتزام بمعنى

 . اف الوداع فقط األسود ، وهو جائز في طواف القدوم و طو
كان يلازق صادره     أن النبي  (حديَّ عبد اهلل بن عمرو  الثابت في  صحيح الجامع ) 

 ( ووجهه بالملتزم 
                                                 

 
       

 في الحج ؟  هل يستحب زيارة قبر النبي : مسألة 
 : في الحج و استدلوا بحديثين موضوعين  تستحب زيارة قبر النبي  :قال بعض أهل العلم

 ( من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ) األول 
 ( من حج فلم يزرني فقد جفاني ) الثاني 

  زيارة قبر النبي 
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 ، وال عالقة لزيارة قبر النبي   وكال الحديثين موضوعين ال يصح نسبتهما إلى النبي 
 . بالحج إطالقا 

 ؟   قبر النبي   حال إلى هل يجوز شد الر: مسألة  
، وال يجوز شد الرحال إال إلى ثالثة مساجد بانص   قبر النبي   ال يجوز شد الرحال إلى 

 الثابت في  الصحيحين ،  حديَّ النبي 
ال تشاد   :قاال    أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   . و المسجد األقصى  مسجد النبي جد الحرام و المس  : الرحال إال إلى ثالثة مساجد 
  
 

                                              
 

 ما هي العمرة ؟: مسألة 
 .التعبد هلل تعالى بالطواف والسعي والحلق أو التقصير  :العمرة 
 العمرة ؟ما هو فضل : مسألة 
تعالى بهاا الادرجات ويحاط بهاا     ، يرفع اهلل العمرة من أفضل القربات وأّجل العبادات 

 .الخطيئات 
العمرةو إلى : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( العمرة كفارةو لما بينهما ، والحُج المبرور ليس له جزاٌء إال الجنة 
: ) قاال   أن النباي  ( و الترماذي  أبي داوود حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيحي ) 

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكيُر خبََّ الحديد والفضة 
 ( ، وليس للحج المبرور ثواب إال الجنة 

: ) قاال    أن النباي  ( الثابت في  صحيحابن ماجاه  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 ( هلل دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم الغازي في سبيل اهلل والحاج و المعتمر ، وفُد ا

 
                                                                                                                                                  

 العمرة  

 وجوب العمرة
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اء جهاد يا رسول اهلل على النس* قالت قلت  (ابن ماجه  الثابت في  صحيحعائشة حديَّ ) 
                                                                                       .     قال نعم عليهن جهاد ال قتال فيه الحج والعمرة

 
 
 

 ؟ العمرة ما هو وقت: مسألة 
تعدل إال أنها في رمضان أفضل من غيره ألنها في رمضان  جميع أيام السنة العمرة وقت
 . ة مع رسول اهلل حج
فإن عمرًة في رمضان تعدل : قال   أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 .حجة معي
 

 
 

 ؟ استحباب تكرار العمرةاذكر الدليل على : مسألة 
العمرةو إلى : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 ( ا بينهما ، والحُج المبرور ليس له جزاٌء إال الجنة العمرة كفارةو لم
: ) قاال   أن النباي  ( و الترماذي  أبي داوود حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيحي ) 

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكيُر خبََّ الحديد والفضة 
 ( ، وليس للحج المبرور ثواب إال الجنة 

 

 
 
 

 ؟ أركان العمرةما هي : مسألة 
 :ما يلي  العمرة أركان

 وقت العمرة

 استحباب تكرار العمرة

 أركان العمرة
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إنما األعمال بالنيات  :قال  أن النبي ( في  الصحيحينالثابت  لحديَّ عمر):  حراماإل( 1)
و إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهلل و رسوله فهجرته إلى اهلل و رسوله و 

 . ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه  من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة
 :وجه الداللة  

  أن اإلحرام هو نية الدخول في النسق ، و النية شرط لصحة أي عمل حيَّ قاال النباي   

 أي لكل عمل نية ، (   إنما األعمال بالنيات)
أي إنما جزاء كل عامل على عمله إنما يكون ذل  تبعًا لنيتاه  ( و إنما لكل امرئ ما نوى )

 . يرًا فخير و إن شرًا فشر إن خ
  أن النباي   (أباي داوود  لحديَّ عائشة الثابت في  صاحيح  )  «سعيالو طواف،ال (2)

   .  عمرت  و لحج  يكفي  المروة و الصفا بين سعي  و بالبيت طواف :قال
 
 

 ؟ واجبات العمرةما هي : مسألة 
 . الميقات من واإلحرام الحالق، : واجبات العمرة

 علايهن  أتى ولمن لهن هن»: وقال المواقيت وّقت  النبي فألن الميقات من راماإلح وأما
 «العمرة أو الحج أراد ممن أهلهن غير من
 ، ألهل المديناة ذا الحليفاة  وقََّت  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

أتى من ول نوله هنو)   ، وألهل اليمن يلملم ، المنازل َنوألهل نجد قْر ، حفةالشام الُج وألهِل
 ومن كان دون ذل  فمن حيَّ أنشأ حتى أهُل ( ممن أراد الحج والعمرة من غيرهنو عليهنو

 (  مكة من مكة
أن اهلل تعالى جعله وصفًا للحج أو العمارة حياَّ   : دليل الوجوب : الحلق أو التقصير ( 2)

 : قال سبحانه 
 ( ن َشاء اللَُّه مِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسكوْم َوُمَقصِِّريَن َلَتْدخولونو اُلَمْسِجَد اُلَحَراَم َإ) 
 ( 20/  الفتح) 

 . أنه إذا ُعبر عن العبادة بجزٍء منها كان دلياًل على أنه واجب  :الشاهد 
 

 واجبات العمرة
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 سنن العمرة؟ما هي : مسألة 

 ، الباقي بخالف األركان و الواجبات  :سنن العمرة
 ( د فإني بضده غنٌي ، فزاحم بالذكاء لتفضال وما كان ذا ض) على قاعدة 

 ( اإلمام الشاطبي )                                                               
 
 
 

 حكم من تر  ركنًا من الحج أوالعمرة؟ما : مسألة 
فالحج الٍغ وإن كان الركن يمكن اإلتياان باه    إذا كان الركن مما يفوت كالوقوف بعرفة
 .واف اإلفاضة فعليه أن يأتي به حتى يتم حجه وإال فقد فسد الحجكط

 ؟حجه يصح ال الركن تار  أن علىما الدليل : مسالة 
 العبادة، عليها تنبني التي الماهية هو الركن أن حجه، يصح ال الركن تار  أن على والدليل
 أنه على يدل ،([ 446])«أدر  فقد الصبح قبل جمع ليلة أتى من»: الوقوف في  ولقوله

 .الحج فاته بعرفة الوقوف فاته إذا
  

 
 

 حكم من تر  واجبًا من الحج أوالعمرة؟ما : مسألة 
من تر  شيئًا من نسكه )لقول ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما  : دم فعليه واجبًا تر  من

 ( أو نسيه فليهرق دمًا
 .أن هذا القول المجال فيه للرأي فله حكم الرفع :الشاهد 

 سنن العمرة

 حكم من تر  ركنًا من الحج أوالعمرة 

 حكم من تر  واجبًا من الحج أوالعمرة 
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تنبيه : واحادة  أو بقرة، سبع أو بدنة، سبع: فهو الفقهاء لسان في الدم أطلق إذا 
 السان  بلغات  قاد  تكاون  أن وهي األضحية، شروط من فيها بد وال المعز، أو الضأن من

 نصف الضأن وفي سنة، المعز وفي سنتان، البقر وفي سنين، خمس اإلبل في وهو المعتبر
 البين كالعور اإلجزاء من المانعة العيوب من سليمة تكون أن أيضًا بد وال أشهر، ستة سنة

 .ونحوه
 فقراء على جميعه به يتصدق أن الحرم في فيجب وعليه شكران، دم ال جبران دم الدم وهذا

 والقران المتعة هدي ذبح ولو يجزئ، لم الحرم خارج ذبحه فإن الحرم، في ويوزع الحرم،
 ذبحاه  فكأنما عرفة في ذبحه فإذا شرعا، المعتبر نالمكا غير في ألنه يجزئ؛ لم عرفة في
 عرفاة  من واحد فالحل يجزئ، لم عرفة إلى به وجاء مثاًل الصين في ذبح ولو الصين، في
 .الدنيا أبعد إلى

 إذا كان على اإلنسان دم جبران ولم يستطع فماذا يصنع؟: مسألة 
  :قال بعض العلماء ]*[

 يتمكن لم فإن أهله، إلى رجع إذا وسبعة الحج في ثةثال أيام، عشرة يصوم أن عليه الواجب
 .بلده في صامها الحج في صيامها من
 .القياس من وال الصحابة أقوال من ال عليه دليل ال القول هذا لكن

 أياام؛  عشرة يصوم أن عليه يجب الواجب تر  في الدم عدم من أن على دليل هنا  وليس
 لتار   الادم  وأماا  ،(شكران المتعة فدم) فارق؛ال مع قياس المتعة دم على ذل  قياس ألن

 تر  لمن نقول وحينئٍذ الثابت في  صحيح، غير القياس أن نرى لذل  ،(جبران فدم) الواجب
 الاوكالء،  من به تثق من َوكِّْل أو بنفس ، الفقراء على ووزعها مكة في فدية اذبح: واجبًا
{{ اْساَتَطْعتومْ  َماا  اللَّاهَ  َفاتَّقووا}}: تعالى لقوله الصيام عن تجزئ فتوبت  قادر غير كنت فإن
 .المسألة هذه في نراه الذي هو وهذا ،[ 16: التغابن]
 

 

 ؟حكم من تر  سنة من سنن الحج أوالعمرةما : مسألة 
 .فال شيء عليه من تر  سنة من سنن الحج أوالعمرة

 الحج أوالعمرةحكم من تر  سنة من سنن  
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 ما هو الجهاد؟: مسألة 
 .العليا هي اهلل كلمة لتكون وغيره؛ بالقتال ماإلسال أعداء قمع في الجهد بذل هو الجهاد
 المبااِرزين  الكفار وجهاد المنافقين، وجهاد النفس، جهاد: أقسام ثالثة إلى الجهاد وينقسم

 .المعاندين
األول النوع أما: 
اهلل، معصية إلى الدعوة في ومخالفتها اهلل، طاعة على إرغامها وهو :النفس جهاد فهو 

 فاإن  فاسقة، بيئة في كان إذا سيما ال شديدة، مشقة اإلنسان على اقًّاش يكون الجهاد وهذا
 . عليه اهلل أوجب ما ويدع اهلل، ُحُرمات ينته  حتى به تعصف قد البيئة
الثاني النوع أما: 
النباي  فإن يقاَتلون، ال المنافقين ألن بالسالح؛ ال بالعلم، ويكون المنافقين، جهاد فهو  

معاذ اهلل أن يتحدَّ الناس أني أقتال   »: فقال نفاقهم علم الذين المنافقون ُيُقَتل  أن استؤذن
  « أصحابي

أن  (الثابت في صحيح البخاري بن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )   *
 . أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدَّ ال:قال  النبي 

{{ َواُلُمَنااِفِقينَ  اُلكوفَّاارَ  َجاِهادِ  النَِّبيل َياأ يلَها}}: تعالى اهلل قول ُيجاَهدون أنهم على والدليل *
 أماام  باالعلم  نتسالح  أن عليناا  فالواجب بالعلم، المنافقين جهاد كان ولما[ . 9: التحريم]

 لادى  يكان  لم فإذا اهلل، سبيل عن ليصدوا اهلل؛ دين على الشبهات يوردون الذين المنافقين
 .يردها أن يستطيع وال والبدع والشهوات الشبهات عليه رتكث ربما فإنه علم اإلنسان
الثالَّ النوع أما: 

 كتاب الجهاد



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      400 

تعاالى  قولاه ل بالسالح، يكون وهذا ،المحاربين المعاندين المباِرزين الكفار جهاد فهو :
 [ 60: األنفال]{{ قوووٍة ِمْن اْسَتَطْعتوْم َما َلُهْم َوأ ِعدلوا}}
وهاو علاى    سمعت رسول اهلل :قال  (مسلم  الثابت في صحيحعقبة بن عامر حديَّ )  

أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي ! <وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة > !المنبر يقول 
 . أال إن القوة الرمي

 .والمقاتلة السالح، بذل  المراد أن يؤيد ، «الرمي القوة إن أال»:  هقول :الشاهد 
 ما حكم الجهاد ؟: مسألة 

 عان  ساقط  يكفاي  مان  به قام إذا الذي هو الكفاية فرض كفاية ، و فرض : حكم الجهاد
 .الباقين
 ؟ كفاية فرضما الدليل على أن حكم الجهاد  : مسألة 

اّل َيْسَتِوي اُلَقاِعُدوَن ِماَن اُلُماْؤِمِنيَن   : )تعالى قوله كفاية فرضالدليل على أن حكم الجهاد  
وَن ِفي َسِبيِل الّلِه ِبأ ْمَواَلِهْم َوأ ُنفوِسِهْم َفّضال  الّلاُه اُلُمَجاِهاِديَن    َغْيُر ُأْوَلي الّضَرِر َواُلُمَجاِهُد

 ِبأ ْمَواَلِهْم َوأ ُنفوِسِهْم َعَلى اُلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوكوااّل َوَعَد الّلُه اُلُحْسَنَى َوَفّضل  الّلاُه اُلُمَجاِهاِدينَ  
 [95: اآلية -النساء : سورة( ]َعَلى اُلَقاِعِديَن أ ْجرًا َعِظيمًا

[ َوكوااّل َوَعَد الّلُه اُلُحْسَنَى]بعد أن بين فضل المجاهدين على القاعدين قال تعالى   :الشاهد 
 .ال الحسنى الّسَوَءَى ، ولو كان القاعدون مضيعين فرضًا لكان لهم 

تنبيه :   ن قاوًة  يهنا  شرٌط لكي يكون الجهاُد فرض كفاية وهوأن يكاون للمسالم
يعون بها الجهادوإال سقط عنهم الجهاد كسائر الواجبات ، ألن جميع الواجبات ُيشترطو يستط

  [16: اآلية -التغابن : سورة( ]َفاّتقووُا الّلَه َما اْسَتَطْعتوْم: )تعالى فيه القدرة لقوله
 [216: اآلية -البقرة : سورة( ]اَل ُيَكّلفو الّلُه َنُفسًا َإاّل ُوْسَعَها: )تعالى وقوله

 .وألن إقحام المسلمين أنفسهم بالقتال دون قدرة إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة 
 متى يصبح القتال فرض عين ؟: مسألة 
 :أحوال أربع في عين وجوب يجب الجهاد
 .القتال حضر إذا: األولى
 .العدُو بلَده حصر إذا: والثانية
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 .اإلمام استنفره إذا: والثالثة
 .إليه احتيج إذا: والرابعة

 .كفاية فرض فهو ذل  عدا اوم
 وإلي  ذل  بشيٍء من التفصيل: 
 القتال حضر إذا: األولىالحالة : 
 َوَمْن* األ ْدَباَر توَولُّوُهُم َفاَل َزْحًفا َكَفُروا الَِّذيَن َلِقيتوُم َإَذا مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}: تعالى اهلل لقول 

 َجَهنَُّم َوَمْأَواُه اللَِّه ِمَن ِبَغَضٍب َباَء َفَقْد ِفئ ٍة َإَلى ُمَتَحيًِّزا أ ْو َلِقَتاٍل ُمَتَحرًِّفا َإالَّ ُدُبَرُه ُيْوَمَئٍذ ُيَولِِّهْم
 [ األنفال]{{ * اُلَمِصيُر َوِبْئَس

أن اهلل تعالى بين أن من تولى يوم الزحف فقد باء بغضٍب من اهلل تعالى إال فاي   :الشاهد 
 :تعالى هما  حالتين فقط استثناهم اهلل

 يساتطرد  كاأن  القتاال،  أجل من ليعمل ينصرف؛ أن بمعنى لقتال متحرفًا يكون أن :األولى
 .أي يذهب ليأتي بقوٍة أكثر ( : َلِقَتاٍل ُمَتَحرًِّفا)ومعنى  .فقتله عليه كّر لحقه فإذا لعدوه
 اآلخار  الجانب من لمينالمس من فئة أن له يذكر كأن  ( ِفئ ٍة َإَلى ُمَتَحيًِّزا) يكون أن :الثانية
 هاو  التي الفئة على َيَخاف أالَّ فيها يشترط الحال وهذه لها، تقوية إليها فيذهب تنهزم، تكاد
 فيكاون  األخرى، الفئة إلى يذهب أن يجوز ال فإنه فيها هو التي الفئة على خاف فإن فيها،
 .عنه االنصراف له يجوز ال عليه عين فرض الحال هذه في
 الموبقات من الزحف يوم التولي أن:  بيالن أخبر وقد  
قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
الشر  بااهلل، والساحر،   : )وما هن؟ قال: يا رسول اهلل: قالوا(. اجتنبوا السبع الموبقات) :

ال اليتيم، والتولي ياوم الزحاف،   وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل م
 (.وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات

 العدُو بلَده حصر إذا :الثانيةالحالة. 
 فاي  الصاف  حضر من يشبه وهذا البلد، عن دفاعًا القتال عليه فيجب العدول بلَده حصر إذا

 يأتي وما إليه، والدخول البلد، هذا من الخروج سيمنع فإنه البلد حصر إذا العدو ألن القتال؛
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 دفاعًا البلد أهل يقاتل أن يجب الحال هذه ففي معروف، هو مما ذل  وغير األرزاق، من لهم
 .بلدهم عن
انفروا: قال: أي : اإلمام استنفره ،ومعنى اإلمام استنفره إذا:  الحالة الثالثة. 
تنبيه :  أن ترطيشا  وال لدولاة، ل األعلىوهو  الرئيس  األمر وليالمقصود باإلمام 

 . متطاولة أزمنة من انقرضت العامة اإلمامة ألن للمسلمين؛ عاّمًا إمامًا يكون
 إن و أطيعاوا  و اسمعوا :قال   أن النبي  (ولحديَّ أنس الثابت في صحيح البخاري )  

   .  زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم استعمل
 ال فيما   وجوبًا أموركم الةو من طاعته تجب من كالم استمعوا أي  (وأطيعوا  اسمعوا  ) 

 .  الشرع نواب ألنهم فيه معصية
 الجثاة  صاغير  كان وإن يعني   (  بيبةَز رأسه كأن   حبشي  عبد عليكم  استعمل وإن  )

 لما وذل   .  جائرًا ولو لإلمام والطاعة السمع على حَّ هذا، وفي   زبيبة رأسه كأن حتى
 .  ذل  وغير الحدود وإقامة العدو وقمع ماإلسال وعز الكلمة اجتماع من عليه يترتب

 مطاعًا، وأمره نافذًا، قوله وصار العام، اإلمام بمنزلة صار ما، جهٍة على إنسان تأمر فإذا ،
 بادأت  اإلساالمية  واألماة  ا عنه اهلل رضي ا عفان بن عثمان المؤمنين أمير عهد ومن

 فاي  وغياره  عبياد  بن مختاروال الشام، في مروان وبنو الحجاز، في الزبير فابن تتفرق،
 علاى  تاأمر  لمان  والطاعاة  بالوالء يدينون اإلسالم أئمة زال وما األمة، فتفرقت العراق،
 إمام ال إنه: تقول نشأت ناشئة ضالل نعرف وبهذا العامة؛ الخالفة له تكن لم وإن ناحيتهم،
 تكاون  أن ؤالءها  أيريد أدري وال ا العافية اهلل نسأل ا!! ألحد بيعة فال اليوم، للمسلمين
 !نفسه؟ أمير إنسان كل: يقال أن يريدون أم! يقودهم؟ قائد للناس ليس فوضى األمور
 عمال  ألن اا؛  بااهلل  والعياذ ا جاهلية ميتة يموتون فإنهم بيعة غير من ماتوا إذا هؤالء

 لاه  وصاار  الناواحي،  من ناحية على استولى من أن على متطاولة أزمنة منذ المسلمين
 . فيها إمام فهو فيها، العليا الكلمة
: تعالى اهلل لقول الخروج؛ عليه وجب (الذي هو الرئيس األعلى للدولة)  اإلمام استنفره فإذا
 أ َرِضايتومْ  األ ْرِض َإَلاى  اثَّاَقُلتوْم اللَِّه َسِبيِل ِفي اُنِفُروا َلكوُم ِقيل  َإَذا َلكوْم َما مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}
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 ُيَعاذِّْبكومْ  َتُنِفاُروا  َإالَّ{}* َقِليٌل َإالَّ اآلِخَرِة ِفي الدلُنَيا اُلَحَياِة َمَتاُع َفَما اآلِخَرِة ِمَن لدلُنَياا ِباُلَحَياِة
 [39 ،31: التوبة]{{ َغْيَركوْم َقْوًما َوَيْسَتْبِدْل أ َليًما َعَذاًبا

ال هجارة  ) :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهما حديَّ )
 (.بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا

 اإلماام  علاى  الحال هذا في تمردوا لو الناس أن هو: العقلي والدليل سمعية، أدلة وهذه ،
 .ويدافعه يقاومه من يجد لم إذا ُيقدم سوف العدو أن إذ اإلسالم، على الكبير الخلل لحصل
عليه عين فرض صار إليه يجاحت إذا :الحالة الرابعة. 

 يقاتال؛  أن عليه يجب فحينئذ الرجل، هذا إال قيادتها يعرف ال وطائرات دبابات عندنا :مثاله
 فرض إنه: قولنا من تؤخذ الرابعة المسألة هذه إن: نقول وربما إليه، محتاجون الناس ألن

   عليه، عين فرض يكون الكفاية ففرض الرجل هذا إلى واحتيج أحد به يقم لم إذا ألنه كفاية؛
 .بهما؟ أو بالنفس أو بالمال الجهاد يكون هل:  مسألة
 في بالبدن يجب وتارة ببدنه، الجهاد على يقدر ال من حال في بالمال يجب تارة أنه :الجواب

 القارمن  في وكما وبدنّيًا، مالّيًا القادر حال في والبدن بالمال يجب وتارة له، مال ال من حال
 في بالمال الجهاد ويقدم بالنفس، والجهاد بالمال الجهاد يذكر ا وجل عّز ا اهلل فإن الكريم
 الجناد  يحتاج وربما بالنفس، الجهاد من النفوس على أهون بالمال الجهاد ألن اآليات؛ أكثر
 .الرجال إلى يحتاجون مما أكثر المال إلى
 
 

 
 الجهاد في اإلسالم ؟فضل ما هي : مسألة 

فله فضٌل عظيم وأجٌر جسيم والكتاب والسنة الصاحيحية   منزلة عظيمة للجهاد في اإلسالم
 :طافحان بما يدل على ذل  منها ما يلي 

 :بنص القرمن الكريم  َفّضل  الّلُه اُلُمَجاِهِديَن َعَلى اُلَقاِعِديَن أ ْجرًا َعِظيمًا(  1)
ُأْوَلي الّضَرِر َواُلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه  اّل َيْسَتِوي اُلَقاِعُدوَن ِمَن اُلُمْؤِمِنيَن َغْيُر: )تعالى قال

ااّل َوَعَد ِبأ ْمَواَلِهْم َوأ ُنفوِسِهْم َفّضل  الّلُه اُلُمَجاِهِديَن ِبأ ْمَواَلِهْم َوأ ُنفوِسِهْم َعَلى اُلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوكو

 فضل الجهاد في اإلسالم
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: اآلياة  -النساء : سورة( ]ِعِديَن أ ْجرًا َعِظيمًاالّلُه اُلُحْسَنَى َوَفّضل  الّلُه اُلُمَجاِهِديَن َعَلى اُلَقا
95] 
 :قال ابن كثير رحمه اهلل تعالى في تفسيره  ]*[
وفيه داللة على أن الجهاد لايس  . أي الجنة والجزاء الجزيل ( :َوكوااّل َوَعَد الّلُه اُلُحْسَنَى )

 .بفرض عين بل هو فرض على الكفاية 
ثم أخبر سبحانه بما فضلهم باه مان   ( َعَلى اُلَقاِعِديَن أ ْجرًا َعِظيمًا َوَفّضل  الّلُه اُلُمَجاِهِديَن)

الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزالت وأحاوال الرحماة والبركاات    
 . إحسانا منه وتكريما

 وعد اهلل تعالى لمن قتل في سبيله أن يدخله الجنة وليس هنا  فوز( 2)
 .شرعًا وعقاًل وبداهًة  يعدل الجنة كما هو معلوم

انتادب اهلل  ): قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
عز وجل لمن خرج في سبيله، ال يخرجه إال إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال 
من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولوال أن أشق على أمتي ماا قعادت خلاف سارية،     

 (.ولوددت أني أقتل في سبيل اهلل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل
 .أي سارع بجزائه وحسن ثوابه  ( : انتدب اهلل)معنى 

غبارت  ُأما ) :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري عبد الرحمن بن جبرحديَّ ) 
 (.قدما عبد في سبيل اهلل فتمسه النار

 :د في سبيل اهلل تعالى بنص السنة الصحيحة هنا  عمٌل يعدل الجها ليس( 3)
جاء رجل إلاى رساول    : قال  (الثابت في الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

هال تساتطيع إذا خارج    : )قاال (. ال أجده: )دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: اهلل  فقال
قال . ومن يستطيع ذل : قال(. المجاهد أن تدخل مسجد ، فتقوم وال تفتر، وتصوم وال تفطر

 .ه، فيكتب له حسناتَلَوفي ِط ُنَتْسإن فرس المجاهد لَي: أبو هريرة
 :قال الحافظ في الفتح  ]*[
 ( هَلَوفي ِط ُنَتْسإن فرس المجاهد لَي)
 وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا أي يمرح بنشاط ( ُنَتْسلَي)
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حبل الذي يشد به الدابة ويمس  طرفه ويرسال  في طوله بكسر المهملة وفتح الواو وهو ال
في المرعى وقوله فيكتب له حسنات بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب لاه االساتنان   

 . حسنات

 ُهْمَلُكُي ٍمُلَك كل:قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 الدم لون اللون و دما  ُرجوَفتو نتِعطو إذا كهيئتها القيامة يوم يكون تعالى اهلل سبيل في المسلم

   .  مس  فوْرَع فوْرالَع و
 كل جرح يجرحه  (ُهْمَلُكُي مُلَككل   ) 
قد يخرج في غير سبيله وفي رواية والّله أعلم بمن يكلم فاي    ( المسلم في سبيل الّله   )

 . سبيله إشارة إلى اإلخالص
أعاد الضمير مؤنثًا إلرادة الجراحة ويوضحه رواياة كال     ( تكون يوم القيامة كهيئتها   )

  كلمة يكلمها 
  بفتح الجيم المشددة وحذف التاء األولى أصله تتفجر   ( إذ طعنت تفجر   )
  بفتح المهملة وسكون الراء الريح   ( دمًا واللون لون الدم والعرف   )
ه وعلى ظالمه بفعله وفائادة  وإنما أتى على هيئته ليشهد لصاحبه بفضل  ( عرف مس    )

طيب ريحه إظهار فضله ألهل الموقف وانتشار ذل  فيهم ومن ثم لم يشرع غسل الشاهيد  
  . وفيه طهارة المس  ورد عليه من يقول بنجاسته لكونه دمًا انعقد 

من ) :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
وله في ه وَبَثَووَر يَهِرَو ُهَعْبسبيل اهلل، إيمانا باهلل، وتصديقا بوعده، فإن ِش احتبس فرسا في
 (.ميزانه يوم القيامة

 : فيها ما و الدنيا من خير روحة أو اهلل سبيل فيأن الغدوة  النبي بين ( 4)
 خيار  روحة أو اهلل سبيل في لغدوة:قال  أن النبي  (حديَّ أنس الثابت في الصحيحين ) 

 . فيها ما و الدنيا من
بفتح الغين المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقات    ( لغدوة في سبيل الّله   ) 

  كان من أول النهار إلى انتصافه 
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بفتح الراء المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج أي وقت من الزوال إلى   ( أو روحة   )
 الغروب

ذكرًا للغالب فكذا من خارج فاي منتصاف النهاار أو      الغدوة والروحة  : قال األبي  ]*[
 .منتصف الليل 

  أي ثواب ذل  في الجنة أفضل   ( خير   )
من المتاع يعني أن التنعم بثواب ما رتب على ذل  خير من التنعم   ( من الدنيا وما فيها   )

 .بجميع نعيم الدنيا ألنه زائل ونعيم اآلخرة ال يزول 

 .دعاء عند البأس والقتال مستجاب أن ال النبي بين ( 5)
  :  تردان ال ثنتان:قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في صحيح  سعد بن سهلحديَّ ) 

   .  بعضا بعضهم يلحم حين البأس عند و النداء عند الدعاء
  أي دعوتان   ( ثنتان   ) 
   ( ال تردان   )
 األذان وفي رواية حين تقام الصالة  أي عند حضور النداء أي  ( الدعاء عند النداء   )
 بهمزة بعد الباء بمعنى الصف في سبيل الّله للقتال كما في رواية   ( وعند البأس   )
بحاء مهملة مكسورة وأوله مضموم أي حين يلتحم الحرب   ( حتى يلحم بعضهم بعضًا   )

   . بينهم ويلزم بعضهم
 .ي حصول الذل والعياذ باهلل أن تر  الجهاد يكون سببًا ف بين النبي ( 6)
 إذا: قاال   أن النباي  ( أبي داوود الثابت في صحيح ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ال ذال عليكم اهلل سلط الجهاد تركتم و بالزرع رضيتم و البقر أذناب أخذتم و بالعينة تبايعتم
   .  دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه

أي غزو أعاداء الارحمن ومصاارعة الهاوى       ( جهاد وتركتم ال  )  قوله  :الشاهد  
 والشيطان

   أي أرسل بقهره وقوته   (   عليكم ذاًل  سلط اهلل  )
  ال يزيله ويكشفه عنكم   ( ال ينزعه   )
  .  أي االشتغال بأمور دينكم   ( حتى ترجعوا إلى دينكم   )
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 ؟ منزلة الجهاد في اإلسالمما هي : مسألة 
 هاو  والسانام  ، «اإلسالم سنام ذروة» : النبي سمواه فقدسالم منزلًة عظيمة للجهاد في اإل

 ألنه اإلسالم؛ سنام ذروة  النبي جعله وإنما أعاله، وذروته الجمل، ظهر فوق النابت الشحم
 .مرتفعًا فوقه كان البعير سنام أن كما به، ويرتفع اإلسالم به يعلو
ِبَرْأِس  اَل ُأُخِبُرَ أ : قال  أن النبي ( بن ماجة حديَّ معاذ الثابت في صحيحي الترمذي وا)

َرْأُس األ ْماِر ااُلْسااَلُم،   : َبَلى َيا َرُساول  اهلل َقاال   : قوُلتو: األ ْمِر كوّلِه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِه
 . في سبيل اهلل َوُعموُدُه الّصاَلةو، َوِذْرَوةو َسَناِمِه الِجَهاُد

 

 
 

 فضل الشهادة في سبيل اهلل ؟ما هو : مسألة 
، والكتاب والسنة طافحين بما يدل علاى   له فضٌل عظيم وأجٌر جسيم الشهادة في سبيل اهلل

، وإلي  غيٌض من فيض وقليٌل من كثير مما ورد في الاوحيين  الشهادة في سبيل اهللفضل 
 .   الشهادة في سبيل اهللفي فضل 

سألنا عبد اهلل هو بن مسعود عان هاذه    : قال (الثابت في صحيح مسلم  مسروقحديَّ ) 
قاال  ! <وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون > ! اآلية

أما إنا قد سألنا عن ذل  فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديال معلقاة باالعرش    
ربهم اطالعة فقال هال  تسرح من الجنة حيَّ شاءت ثم تأوي إلى تل  القناديل فاطلع إليهم 

تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيَّ شئنا ففعل ذل  بهم ثالَّ 
مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 

 . كواِرتوحتى نقتل في سبيل  مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة 

 منزلة الجهاد في اإلسالم

 شهادة في سبيل اهلل فضل ال
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ماا أحاد   ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ن مال  رضي اهلل عنهأنس بحديَّ )
يدخل الجنة، يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على األرض من شيء إال الشهيد، يتمنى أن 

 (.يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة
أصيب الحارثة يوم : قال (الثابت في صحيح البخاري  أنس بن مال  رضي اهلل عنهحديَّ )

يا رسول اهلل، قد عرفات منزلاة حارثاة    : فقالت بدر وهو غالم، فجاءت أمه إلى النبي 
ويحا ، أو  : )مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن األخرى تر ما أصنع، فقال

 (.هبلت، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس
رجل مقنع بالحديد،  أتى النبي :قال (الثابت في الصحيحين  اهلل عنه البراء رضيحديَّ ) 

فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول اهلل (. أسلم ثم قاتل: )يا رسول اهلل، أقاتل وأسلم؟ قال: فقال
 (.كثيرا َرِجوُأ قلياًل ل ِمَع: )
أن ( رمذي وابن ماجاة  في صحيحي الت الثابت الِمُقَداِم بِن َمْعِد يَكِرَب رضي اهلل عنهحديَّ )

اُلَجّنِة،  ُيُغَفُر َلُه في أ ّوِل ُدُفَعٍة ويَرى َمُقَعَدُه ِمَن: للّشِهيِد عنَد اهلل ِسّت ِخَصاٍل»:قال   النبي 
وُيَجاُر ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، َوَيْأَمُن ِمَن الَفَزِع األُكَبِر، َوُيوَضُع على رْأِسِه َتاُج الَوَقاِر، الَياقووَتاةو  

، َوُيَشّفُع في (اُلِعيِن)نها َخْيٌر ِمَن الّدُنَيا وما فيها، وُيَزّوُج اُثَنَتْيِن وْسبِعيَن َزْوَجًة ِمَن اُلُحوِر م
 .« َسْبِعيَن ِمْن أَقاِرِبِه

أن  (الثابت في صحيح مسلم عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعالى عنهما حديَّ ) 
 . ب إال الدينيغفر للشهيد كل ذن :قال  النبي 

  أن النباي  ( في صحيحي الترمذي وابن ماجة  الثابت أبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنهحديَّ )
 .« ما َيِجُد الّشِهيُد ِمْن َمّس الَقُتِل إاّل َكَما َيِجُد أَحُدكوْم ِمْن َمّس الَقْرَصِة»: قال 
 
 

 من هم أفضل الشهداء ؟: مسألة 
 الاذين  الشهداء أفضل:قال  أن النبي  (صحيح الجامع الثابت في  همار بن نعيمحديَّ ) 

 العلاى  الغرف في يتلبطون أولئ  يقتلوا حتى وجوههم يلفتون فال األول الصف في يقاتلون
   .  عليه حساب فال موطن في عبد إلى رب  ضح  فإذا رب  إليهم يضح  الجنة من

 أفضل الشهداء
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 من سأل اهلل الشهادة بصدق ؟ما فضل : مسألة 
من سأل اهلل الشهادة  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم بن حنيف  سهلحديَّ ) 

 . بصدق بلغه اهلل منازل الشهداء وإن مات على فراشه

 بركاتها ومفتاح األعمال معيار ألنه بالصدق السؤال قيد  (  بصدق الشهادة الّله سأل من  ) 
 .  ثمراتها ترجى وبه
 اهلل تصادق  إن:قال   أن النبي  (ي صحيح الجامع الثابت ف الهاد بن شداد عنلحديَّ ) 

 . يصدق 
 الشاهداء  مناازل  قوله وفي الطلب صدق على له مجازاة  (  الشهداء منازل الّله بلغه  )

  ظاهرة مبالغة الجمع بصيغة
 أصل في فاستويا عليه يقدر ما وفعل خيرًا نوى منهما كاًل ألن  (  فراشه على مات وإن  )

 األجار  إذ وتفاصيله كيفيته في استواؤهما الجهة هذه من فيه استوائهما من يلزم وال األجر
   .النية مجرد على يزيد ونيته العمل على
 
 

 مداب القتال ؟ما هي : مسألة 
 :مداب يجب أن يتحلى بها المسلم منها ما يلي  لللقتا
 ولام  لهام  رأي ال وأعمى وزمن فاٍن وشيخ وراهب وخنثى امرأة وال صبي قتل يجوز ال»

 :ثالثة أمور من بواحد إال قتلهم يجوز ال أجناٍس سبعة هؤالء «ُيحرضوا أو يقاتلوا
 يساتطيع  ال فانيًا شيخًا كان ولو الشيوخ كبار بعض فإن وتدبير، رأي لهم يكون أن :األول
 .المقاتل الشاب عند ليس ما والتدبير الرأي من عنده فإن يتحر ، أن

 .يقتلن فإنهم القتال في النساء اشتر  لو كما قاتلوا إذا :الثاني
 إلى كذا اضربوا كذا، افعلوا بأن يغرونهم وصاروا القتال على المقاتلين حروضوا إذا :الثالَّ
 .القتال في تأثيرًا لهم ألن يقتلون؛ فإنهم مخره،

 من سأل اهلل الشهادة بصدق

 مداب القتال
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كان رسول اهلل  إذا أمر أميرا على جيش أو  :قال  (الثابت في صحيح مسلم بريدة حديَّ ) 
أوصاه في خاصته بتقوى اهلل ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسام اهلل  سرية 

في سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلاوا وليادا   
وإذا لقيت عدو  من المشركين فادعهم إلى ثالَّ خصال أو خالل فأيتهن ما أجابو  فاقبال  

م ادعهم إلى اإلسالم فإن أجابو  فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلاى  منهم وكف عنهم ث
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذل  فلهام ماا للمهااجرين    
وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فاأخبرهم أنهام يكوناون كاأعراب     

على المؤمنين وال يكون لهام فاي الغنيماة     المسلمين يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري
والفيء شيء إال أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فاإن هام أجاابو     

 . فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم
امرأة فاي بعاض    دتِجُو:قال  (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 .مقتولة، فأنكر رسول اهلل  قتل النساء والصبيان  مغازي النبي
 

 
 

 فضل النفقة في الجهاد في سبيل اهلل ؟ما هو : مسألة 
 الصحيحة  طافحاةٌ  لها فضٌل عظيم وأجٌر جسيم ، ، والسنة النفقة في الجهاد في سبيل اهلل

من كثيار  ، وإلي  غيٌض من فيض وقليٌل النفقة في الجهاد في سبيل اهللبما يدل على فضل 
 . النفقة في الجهاد في سبيل اهلل في فضلالسنة الصحيحة  مما ورد في 

 فاي  غازيا زهوَج من:قال  أن النبي  (في الصحيحين  الُجَهنِّي الثابت خالد بن زيدحديَّ )
 .  غزا فقد بخير أهله في اهلل سبيل في غازيا خلف من و غزا فقد اهلل سبيل

 .له أسباب سفره  أي هيأ [ : غازيا زهوَجمن  ]
 . بن حبان معناه أنه مثله في األجر وان لم يغز حقيقةقال ا:  [ غزا فقد] 
 يستقل حتى غازيا جهز من:قال   أن النبي  (الثابت في صحيح ابن ماجة  عمرحديَّ ) 
 . يرجع أو يموت حتى أجره مثل له كان

 فضل النفقة في الجهاد في سبيل اهلل
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 العاروس  تجهيز ومنه الغزو عّدة أعطاه أو سفره أسباب له هيأ أي  (  غازيًا جهز من  ) 
 الميت وتجهيز

 بخير أهله في خلفه أو للبخاري رواية وفي  (  يستقل حتى  )
 غزوه انقضاء إلى األجر في معه يستوي أي  (  يرجع أو يموت حتى أجره مثل له كان  )

 يساتقل  حتى بقوله إليه المشار التجهيز تمام على مرتب فالوعد  ،  الوقعة فراغ أو بموته
 .  الغزو انقضاء ىوعل

 
 
 
 علاى  المجاهادين  نساءُحْرمة  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  بريدةحديَّ ) 

 أهلاه  في المجاهدين من رجال يخلف القاعدين من رجل من ما و أمهاتهم كحرمة القاعدين
 ؟  ظنكم فما شاء ما عمله من يأخذو القيامة يوم له َفِقُو إال فيهم فيخونه

عليكم في حرماة التعارض لهان    :  ساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أّمهاتكمحرمة ن 
بريبة من نظر محرم وخلوة ونحو ذل  وفي برهن واإلحسان إليهن وقضاء حوائجهّن لّلاه  

 تعالى 
أي يقاوم مقاماه فاي    :  وما من رجل من القاعدين يخلف رجاًل من المجاهدين في أهله 

 محافظتهم ورعاية أمورهم 
 في أهله المجاهد أي يخون  : فيهم  نه فيخو
قاد    ) أي فتقول له المالئكة بإذن ربهام  : شاء ما عمله من يأخذو القيامة يوم له َفِقُو إال

  أي الصالح   ( في أهل  فخذ من حسناته ما شئت فيأخذ من عمله    هذا الرجل    خان  
خصه بهذه الفضيلة ربماا يكاون   أي فما ظنكم بمن أحله الّله بهذه المنزلة و:  ظنكم  فما

وراء ذل  من الكرامة والمراد فما تظنون في ارتكاب هذه الجريمة العظيمة هال تتركاون   
 . معها أو ينتقم منكم ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين 

 
 

 ُحْرمة نساء المجاهدين

 الرباط في سبيل اهللفضل 
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 ؟ ، وما فضله ما هو الرباط في سبيل اهلل: مسألة 
 العدو دخول يخشى الذي المكان هو الثغرو والكفار، المسلمين بين الثغر لزوم هو:  الرباط
 باين  التاي  الحدود إنه: ا لواقعنا بالنسبة ا فيه يقال ما وأقرب المسلمين، أرض إلى منه

َياا أ ّيَهاا   : )تعاالى  لقوله يرابط؛ أن لإلنسان فيسن الكفرية، واألراضي اإلسالمية األراضي
 -مل عماران  : ساورة ( ]َواّتقووُا الّلَه َلَعّلكوْم توُفِلُحوَن اّلِذيَن مَمنووُا اْصِبُروُا َوَصاِبُروُا َوَراِبطووُا

 [200: اآلية
 مان  المسالمين  بالد ليحمي اإلنسان فيرابط الثغور، على الرباط اآلية في يدخل ما وأول ،

 وإما وأمان، بعهد إما الكفار من حدودهم يحفظوا أن المسلمين على ويجب األعداء، دخول
 .الحال تضيهتق ما حسب ورجال بسالح
 الرباط في سبيل اهللفضل : 

له فضٌل عظيم وأجٌر جسيم ، له منافع عظيمة وفوائاد عميماة فاي     الرباط في سبيل اهلل
، وإليا  غايٌض    الرباط في سبيل اهللالدارين، والكتاب والسنة طافحين بما يدل على فضل 

 . يل اهللالرباط في سب من فيض وقليٌل من كثير مما ورد في الوحيين في فضل
( َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اْصِبُروُا َوَصاِبُروُا َوَراِبطووُا َواّتقووُا الّلاَه َلَعّلكواْم توُفِلُحاونَ   : )قال تعالى

 [200: اآلية -مل عمران : سورة]
 : قال الحسن البصري ]*[

اء وال أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه اهلل لهم وهو اإلسالم فاال يادعوه لسار   
لضراء وال لشدة وال لرخاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصابروا األعداء الذين يكتمون دينهم 

 . وكذل  قال غير واحد من علماء السلف
  أن النباي   (الثابت في صحيح البخاري  سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنهحديَّ ) 

الدنيا وما عليها، وموضع سوط رباط يوم في سبيل اهلل خير من : )أن رسول اهلل  قال :قال 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحهاا العباد فاي سابيل اهلل، أو     

 (.الغدوة، خير من الدنيا وما عليها
أي مالزمة المحل الذي بين المسلمين والكفاار لحراساة     ( يوم في سبيل الّله  رباط   )  

 .المسلمين 
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إنساان  الدنيا وما عليهاا   النعيم الكائن في   أي خيٌر من (  يها خير من الدنيا وما عل  )
وهذا دليل على أن ، ألنه نعيم زائل بخالف نعيم اآلخرة فإنه باق   بحذافيرها وتنعم بجميعها
 الرباط يصدق بيوم واحد 

أي فضلها والغدوة بالفتح المرة مان    ( والروحة يروحها العبد في سبيل الّله والغدوة   )
دو وهو الخروج أول النهار إلى انتصافه والروحة المرة من الرواح وهو من الزوال إلى الغ

 .الغروب وأو للتقسيم ال للش  
أي ثوابها أفضل من نعيم الدنيا كلها لاو ملكهاا إنساان      ( خير من الدنيا وما عليها   )

  .ألنه نعيم زائل بخالف نعيم اآلخرة فإنه باقبحذافيرها وتنعم بجميعها 
 خير يوم رباط :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  عمرو ابنحديَّ  عبد اهلل ) 
 . قيامه و شهر صيام من
 واحد في سبيل الّله   ( رباط يوم   )  
ال يناقضه ما قيل قبله إنه خير من الدنيا وما فيهاا وال    ( خير من صيام شهر وقيامه   ) 

 .وال كل وقت تالّله مستزاد وجوده وكرمه م ما بعده خير من ألف يوم ألن فضل
 كال :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في صحيحي  عبيد بن فضالةحديَّ ) 

 .  القبر نِاتَّفو من نؤموُي و القيامة يوم إلى عمله ينمو فإنه المرابط إال عمله على يختم ميت
 صحيفته وأن ال يكتب له بعد موته عمل المراد به طيِّ   (  يختم على عمله كل ميت   ) 
يعني الثواب المترتب على رباط اليوم   : (  إلى يوم القيامة فإنه ينمو عمله  المرابط إال )

 .والليلة يجري له دائمًا 
أي منكر ونكير أي ال يأتيانه وال يختبرانه بل يكتفاى بموتاه     ( القبر نِاتَّفو من نؤموُي و  )

 .صحة  مرابطًا شاهدًا على
من الروم وما يتخوف منهم فكتاب   كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا

أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل اهلل له بعدها فرجا وإنه : إليه عمر
يا أيها الذين ممنوا اصبروا وصابروا ورابطاوا  "لن يغلب عسر يسرين وإن اهلل تعالى يقول 

 . وهكذا روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبداهلل بن المبار " اهلل لعلكم تفلحون واتقوا
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أملي على عبداهلل بان المباار  هاذه األبياات      :محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة قال ]*[
بطرسوس وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سابعين ومائاة   

 .ةوفي رواية سنة سبع وسبعين ومائ
 ادة تلعابااالعلمت أن  في العب  اااااان لو أبصرتناايا عابد الحرمي

 ا تتخضااااابافنحورنا بدمائن  اهااده بدموعاااامن كان يخضب خ
 ااباحة تتعافخيولنا يوم الصبي  اٍلاااله في باطااااأو كان يتعب خي

 يبار األطااج السناب  والغباره  رناااااار لكم ونحن عبياح العبياري
 قول الصحيح صادق ال يكاااذب  نبياااااا الاااااولقد أتانا من مق

 باااان نار تلهاااااااودخ  ال يستوي غبار خيل اهلل فاي أنف امريء
 ال يكاااذب س الشهيد بميٍتالي  اااااااق بينناااب اهلل ينطاهذا كت

ذرفت عينااه وقاال   فلما قرأه لقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام:  قال :
فاكتاب  : نعم قال: قلت أنت ممن يكتب الحديَّ؟ قال: صدق أبو عبدالرحمن ونصحني ثم قال

حادثنا  : على الفضيل بن عياض كتاب أبي عبدالرحمن إلينا وأملى هذا الحديَّ كراء حمل 
يا رساول اهلل علمناي   : إن رجال قال: منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة

هل تستطيع أن تصلي فال تفتر وتصاوم  "ال به ثواب المجاهدين في سبيل اهلل فقال عمال أن
فوالذى نفساي  "فقال يا رسول اهلل أنا أضعف من أن أستطيع ذل  ثم قال النبي  " فال تفطر؟

بيده لو طوقت ذل  ما بلغت المجاهدين في سبيل اهلل أو ما علمت أن الفرس المجاهد ليستن 
 ؟"ل  الحسناتفي طوله فيكتب له بذ

 
 
 

 إذا كان الجهاد تطوعًا فهل يجب على اإلنسان أن يستأذن والديه في الجهاد؟: مسألة 
فإنه يجب على اإلنسان أن يستأذن والديه في الجهاد بانص السانة    إذا كان الجهاد تطوعًا

 :الصحيحة 

 اليكون بإذن الوالدين تطوعًا الجهاد
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إلاى   جاء رجال :قال  (الثابت في الصحيحين عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما حديَّ )
 (.ففيهما فجاهد: )نعم، قال: قال(. أحي والدا : )النبي  فاستأذنه في الجهاد، فقال

 متى يكون الجهاد بإذن الوالدين؟: مسألة 
 :يكون الجهاد بإذن الوالدين بشرطين 

 : أن يكونا مسلمين( 1)
 : أن يكون الجهاد تطوعا( 2)

 له أذنا فإن إذنهما، من بد ال فإنه عًاتطو الجهاد وأراد مسلمان، أبوان له اإلنسان كان إذاف
 .الجهاد عليه َمُرَح وإال
جاء رجال إلاى   :قال  (الثابت في الصحيحين عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما حديَّ )

 (.ففيهما فجاهد: )نعم، قال: قال(. أحي والدا : )النبي  فاستأذنه في الجهاد، فقال
 

 

 

 
 على من يجب القتال ؟: مسألة 
المسلم  البالغ العاقل الحر الذكر القادر على القتال الواجد من الماال ماا    على قتاليجب ال

 .يكفيه وأهله في غيبته 
  أما وجوبه على المسلم فألن الجهاد هو قتال الكافرين. 
  و أما وجوبه على البالغ فللحديَّ اآلتي: 
 ضتو على رسول اهلل ُعِر:قال  (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

يوم الخندق، وأناا ابان   ُعِرضتو عليه ثم . نيزِجابن أربع عشرة سنة، فلم ُي أنايوم أحد، و
 . خمس عشرة، فأجازني

 :وأما شرط العقل فللحديَّ اآلتي 
 :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ علَى الثابت في  صحيحي ) 
 المجناون ، وعاْن  يحتلمالّناَئِم حّتى َيْسَتيِقَظ، وعْن الّصبّي َحّتى  ُرِفَع الَقَلُم عْن َثاَلثٍة، عْن»

 «ُيفيقحّتى 
  وأما وجوبه على الرجال دون النساء فللحديَّ اآلتي: 

 على من يجب القتال
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قلت  يا رسول اهلل على النساء جهاد  : قالت (الثابت في صحيح ابن ماجة عائشة حديَّ ) 
 . قال نعم عليهن جهاد ال قتال فيه الحج والعمرة

 ّلْيَس َعَلاى الّضاَعَفآِء َواَل َعَلاَى    : )تعالىفلقوله  در دون الضعيفاوأما وجوبه على الق
التوبة : سورة( ]اُلَمْرَضَى َواَل َعَلى اّلِذيَن اَل َيِجُدوَن َما ُينِفقووَن َحَرٌج َإَذا َنَصُحوُا لّلِه َوَرُسوَلِه

 [91: اآلية -
 [216: اآلية -البقرة : سورة( ]ُفسًا َإاّل ُوْسَعَها َلَهااَل ُيَكّلفو الّلُه َن: )تعالى وقوله
 [16: اآلية -التغابن : سورة( ]َفاّتقووُا الّلَه َما اْسَتَطْعتوْم: )تعالىوقوله 
فألن العبد مملوٌ  لسيده وال يستطيُع الجهاد بدون إذنه  وأما عدم وجوبه على غير الحر
. 
 
 

 متى تمل  الغنائم؟: مسألة 
 الماال  فاإن  المال، على المسلمون واستولى األعداء، وهزم ،أعداءهم المسلمون لقات ذاإ

 .الكفار ديار في أي الحرب، دار في كانوا ولو للمسلمين، ملكًا يكون
 األماوال،  نمل  فإننا األموال وتركوا وهربوا أرضهم عليهم ودخلنا الكفار، قاتلنا لو :فمثاًل
 إلى نحوزها أن يشترط فال اإلسالم، بالد إلى نحوزها نأ يلزم وال الحرب، دار في كانت ولو
 تقسام  أن يجوز هل ملكًا كانت وإذا لنا، ملكًا تكون عليها االستيالء بمجرد بل اإلسالم، ديار

 تاأخير  إلاى  حاجاة  فاال  ملكت دامت ما ألنها هنا ؛ تقسم أن يجوز نعم: الجواب هنا ؟
 شار  مان  خيف وإن وشمااًل، يمينًا به ويتصرف منها يناله ما إنسان كل فيعطى قسمتها،
 .اإلسالم بالد في إال يقسمها أال فلإلمام
 لمن تكون الغنيمة؟: مسألة 
 منهم شهد فمن يقاتلون، الذين الرجال وهم «القتال أهل من الوقعة شهد لمنتكون  الغنيمة
 نصارف ا من وكذل  منها، له شيء ال فإنه الحرب انتهاء بعد جاء من وأما له، يقسم فإنه
 قولل القتال، أهل من الوقعة حضر لمن هي وإنما شيء، منها له ليس فإنه الحرب بدء قبل
 له حظَّ ال فإنه يشهدها لم من وأما ، الوقعة شهد لمن الغنيمة»: ا عنه اهلل رضي ا عمر
 .فيها

 الغنائم
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  كيف تقسم الغنائم ؟: مسألة 
 :كالتالي تقسم الغنائم 

 اا  الجايش  كقائد عنه ينوب من أو الدولة في األعلى سالرئي هو الذي اإلمام يخرج( 1)
 َفأ نو َشْيٍء ِمْن َغِنْمتوْم أ نََّما َواْعَلُموا}}: تعالى اهلل لقول الغنيمة؛ خمس: أي ، الخمس ا مثاًل
 ،[ 41: نفاال األ]{{ السواِبيلِ  َواْبانِ  َواُلَمَساِكيِن َواُلَيَتاَمى اُلقوْرَبى َوَلِذي َوَللروُسوِل خوُمَسُه َللَِّه

 َوَلاِذي  َوَللروُساولِ  خوُمَسُه َللَِّه َفأ نو}}: القرمن في اهلل ذكر ما على ويصرف الخمس فيخرج
 أسهم خمسة يقسم الخمس إذًا خمسة، فهؤالء ،{{السوِبيِل َواْبِن َواُلَمَساِكيِن َواُلَيَتاَمى اُلقوْرَبى
 .جزءًا وعشرين خمسة من جزء الغنيمة أصل من(  ورسوله هلل: )فيكون
 هذا؟ يصرف وأين

 .الصحيح هو هذا المسلمين، مصالح في فيئًا يكون الخمس خمس :الجواب
 األماة،  فاي   الرسول مناب نائب اإلمام ألن فلإلمام؛  للرسول وما فيء، فهو هلل ما: وقيل
 مصاالح  فاي  ويصرف المال بيت في يدخل فيئًا يكون  وللرسول هلل ما أن الصحيح ولكن
 .ينالمسلم

 هام  هاؤالء  المطلاب،  وبناو  هاشم، بنو وهم ، اهلل رسول قربى وهم ،{{اُلقوْرَبى َوَلِذي}}
 .الخمس خمس أصحاب
 بينهم؟ يقسم وكيف
 واألنثى الذكر بل: وقيل األنثيين، حظ مثل للذكر بل: وقيل الحاجة، بحسب بينهم يقسم :قيل

 .سواء
 خص لكن الحاجات، دفع الشرع مقاصد من أن نعلم ألننا: قال الحاجة، بحسب: قال من أما

 .الغنيمة هذه بمثل الناس أحق ألنهم القربى؛ ذوي
 فياه  يساتوي  وهذا القرابة، وهو بوصٍف يستحقونه ألنهم: فقال سواء، هم: قال من وأما

 .واألنثى الذكر يستوي فإنه قريبه على وقف لو كما واإلناَّ، الذكور

 كيف تقسم الغنائم
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 للاذكر  هكذا يكون القرابة في اإلرَّ ألن: فقال ،األنثى على الذكر يفضل إنه: قال من وأما
 .األنثيين حظ مثل

 الحاجاة  فاي  أو الغناى  في سواء كلهم كانوا فإن الحاجة، نراعي أننا وهو األول واألقرب
 .بالتساوي أعطيناهم

 وهال  أنثى، أو ذكرًا كان وسواء يبلغ، أن قبل أبوه مات من وهو يتيم، جمع{{ َواُلَيَتاَمى}}
 .يختص؟ ال أو منهم راءبالفق يختص
 .فائدة عليهم المساكين لعطف يكن لم بالفقراء خاصًا جعلناه لو ألننا يختص؛ ال أنه الصحيح
 الاذي  للانقص  جبرًا غنّيًا؛ كان ولو الغنيمة من الخمس خمس يستحق اليتيم أن فالصواب

 وجاود  درقا  يعرف أي الشباب، في مترعرعًا اليتيم كان إذا سيما وال أبيه، بفقد له حصل
 .أحق فهو أحوج كان من أن ش  ال لكن أبيه، بفقد يفوته ما ويعرف أبيه،
 .المساكين اسم في الفقراء يدخل وهنا الفقراء، هم {{َواُلَمَساِكيِن}}
 سافرهم،  إلى يوصلهم ما فيعطون السفر، به انقطع الذين المسافرون هم {{السوِبيِل َواْبَن}}

 .إليه يحتاجون مما ذل  شبهأ ما أو متاعًا أو تذكرة يعطون
 لاه  سهم أسهم، ثالثة وللفارس سهم، للراجل ( :أخماس أربعة) الغنيمة باقي يقسم ثم( 3)

 ألن لفرساه؛  وساهمان  له سهم أسهم، ثالثة وللفارس سهم، للراجل ، «لفرسه وسهمان
 ثالثاة  وللفارس واحدًا، سهمًا ا ِرْجله على الذي ا للراجل جعل خيبر، في ذل  فعل  النبي
 . أسهم

قسم رسول اهلل  يوم خيبار  : قال (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
إذا كان مع الرجل فرس فلاه ثالثاة   : فسره نافع فقال: قال. للفرس سهمين وللراجل سهما

 .أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم
 .بينهما؟ فروق لماذا فإن قيل 
 .الراجل غناء من أكثر ونفعه سالفار َغناء ألن :الجواب

 بال  وإبال،  خيال  على يحاربون ال فالناس اليوم؟ حروب في تقولون فماذا: قائل قال فإذا
 .أشبهها؟ وما والدبابات بالطائرات
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 ا وتزيد لسرعتها الطائرات؛ الخيل يشبه فالذي يشبهه، ما شيء كل على يقاس: فالجواب
 سهم لصاحبها فهذه أشبهها، وما والنقلياتو دباباتوال اإلبل  يشبه والذي الخطر، في ا أيضًا
 .واحد سهم له القناصة مثل رجله على يمشي الذي والراجل سهمان، ولها
 .أسهم؟ ثالثة له تجعلون فهل الطائرة، يمل  ال الطيار: قائل قال فإن
 تبي إلى يرجعان الطائرة وسهما للطائرة، وسهمان له سهم أسهم ثالثة له نجعل نعم :نقول
 أن األمار  ولي رأى وإذا للحكومة، هي بل معين، لشخص مملوكة غير الطائرة ألن المال؛
 .الخطير العمل هذا على له تشجيعًا ذل  في ألن بأس؛ فال الطائرة لقائد السهمين يعطي

 
 
 
 

 ماهو الغلول وما حكمه؟: مسألة 
 . الذنوب كبائر من لولوالغو،بنفسه واختصه غنمه مما شيئًا كتم من : الغال
: عماران  مل]{{ اُلِقَياَماةِ  َياْومَ  َغلَّ ِبَما َيْأِت َيُغلوْل َوَمْن َيغولَّ أ ْن َلَنِبيٍّ َكاَن َوَما}}: تعالىقال 
161 ]، 

 أو بعياراً  أو شاة كان إن القيامة يوم غل بما يأت اإلنسان أن وبين ذل  من  النبي وحذر 
 . األشهاد رؤوس لىع القيامة يوم إياه حاماًل به يأتي شيء، أي
قام فينا النبي  فذكر الغلول :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديَّ أبي هريرة )

ال ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته : )فعظمه وعظم أمره، قال
، قد أبلغت ، ال أمل  ل  من اهلل شيئا: يا رسول اهلل أغثني، فأقول: فرس لها حمحمة، يقول

ال أمل  ل  شيئا قد أبلغت ، : يا رسول اهلل أغثني، فأقول: وعلى رقبته بعير لها رغاء، يقول
ال أمل  ل  شيئا قاد أبلغتا ، أو   : يا رسول اهلل أغثني، فأقول: وعلى رقبته صامت فيقول

 (.ت ال أمل  ل  شيئا قد بلغ: يا رسول اهلل أغثني، فأقول: على رقبته رقاع تخفق، فيقول
 .باهلل والعياذ وإن كان شيئًا قلياًل فإنها تكون سببًا في دخول الغل النار الكبائر، من إذًا فهو

 الغولول
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كان على ثقل النبي   :قال (الثابت في الصحيحين  ماعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهحديَّ )
يه فوجادوا  فذهبوا ينظرون إل(. هو في النار: )رة فمات، فقال رسول اهلل رَكرجل يقال له َك
 .عباءة قد غلها

 
 
 

 هل كل أسرى الحرب  يكونون رقيقًا بمجرد سبيهم ؟: مسألة 
 :سبي الحرب نوعين 

 .يكونون رقيقًا بمجرد سبيهم وهو النساء والصبيان  ( :النوع األول) 
 إماا )ال يكونون رقيقًا بمجرد سبيهم بل ُيَخيوُر اإلمام فيهم بين أربعة أمور  ( :النوع الثاني) 

 .(شيء بدون المنل وإما االسترقاق، وإما الفداء، أخذ وإما القتل،
 .وهؤالء هم الرجال البالغون 

 باه  نأتي المقاتلين أحد أسرنا أننا لو: فمثاًل مسلم، أسير أو منفعة أو بمال يكون قد والفداء
 وإن لا ، أه إلاى  اذهب: له وقال مجانًا، عليه َمنو شاء وإن قتله، شاء إن واإلمام لإلمام،
 بأساير  وإماا  منفعة وإما مااًل إما منه الفدية طلب شاء وإن رقيقًا، جعله أي استرقه، شاء
 .مسلم
 .المصلحة؟ حسب أو اإلمام اختيار حسب هي هل األربعة التخييرات وهذه

 باين  خيِّار  إذا لغياره  يتصرف من كل أن الشرعية القاعدة ألن المصلحة؛ حسب :الجواب
 . للتشهي وليس مصلحةلل تخييره فإن شيئين

َفَإَذا َلِقيتوُم اّلِذيَن َكَفُروُا َفَضْرَب الّرَقاِب َحّتَى َإَذم أ ُثَخنتوُموُهْم َفشوّدوُا اُلَوَثاَق َفَإّماا  : )قال تعالى
ُنُهْم َوَلا ِكن ّلَيْبلوَو َمّنا َبْعُد َوَإّما ِفَدمًء َحّتَى َتَضَع اُلَحْرُب أ ْوَزاَرَها َذَلَ  َوَلْو َيَشآُء الّلُه اَلُنَتَصَر ِم

 [4: اآلية -محمد : سورة( ]َبْعَضكوْم ِبَبْعٍض َواّلِذيَن قوِتلووُا ِفي َسِبيِل الّلِه َفَلن ُيِضلَّ أ ْعَماَلُهْم
رجااًل من بني قوريظة واسترق بني المصطلق ومّن على أبي العاص بان   وقد قتل النبي 

بمال ، وفدى رجلين من أصاحابه برجاٍل مان     الربيع وثومامة بن أثال ، وفدى أسرى بدر
 .المشركين من بني عقيل 

 أسرى الحرب
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 ما هو الفيء ؟ : مسألة 
 مأخوذ من قولهم فاء إذا رجع  :الفيء 

هو ما ُأخذ من الكفار من غير قتال كالماال الاذي تركاوه فزعاًا مان      : و الفيء شرعًا 
 .ارَّ لها من أهل الذمة المسلمين والجزية والخراج واألموال التي يموت عنها من ال و

 
 
 

 ما هو األمان؟: مسألة 
 حتى أو ويرجع، تجارته يبيع حتى يؤمن أي محدودة، مدة الكافر تأمين عن عبارة :األمان
 . ويرجع اهلل كالم يسمع حتى أو ويرجع، المسلمين بالد يشاهد

أ ِجْرُه َحّتَى َيْسَمَع َكاَلَم الّلِه ثوّم أ ْبِلُغُه َوَإْن أ َحٌد ّمَن اُلُمُشِرِكيَن اْسَتَجاَرَ  َف: )تعالى والدليل قوله
 [6: اآلية -التوبة : سورة( ]َمْأَمَنُه َذَلَ  ِبأ ّنُهْم َقْوٌم اّل َيْعَلُموَن

 هل يصح األمان من األمام لجميع المشركين؟ :مسألة 
 . اماألن واليته عامة فجاز أن يكون تأمينه ع يصح األمان من األمام لجميع المشركين

 ممن يصح األمان ؟: مسألة 
 . سكران غير مختار عاقل مسلم من األمان يصح

 ماذا يترتب على األمان ؟: مسألة 
أو ِرقِّه أو أْسِره ألن هذا غدٌر واإلسالم ُيحرِّم الغدر  يترتب على األمان تحريم قتل المستأمن

. 
  أن النباي   (لبخااري  الثابت في صحيح ا مارضي اهلل عنه  عمرو ابن حديَّ عبد اهلل) 

   .  عاما أربعين مسيرة من ليوجد ريحها إن و الجنة رائحة يرح لم معاهدا قتل منقال 

 الفيء

 باب األمان
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 أي من له عهد منا بنحو أمان   ( من قتل معاهدًا   )
أي لم يشمها حين شمها من لم يرتكب كبيرة ال أنه ال يجادها    ( رائحة الجنة  لم يرح   )

خر جمعًا بينه وبين ما تعاضد من الدالئل النقلية والعقلية علاى أن  أصاًل كما يفيده أخبار أ
 . صاحب الكبيرة إذا كان موحدًا محكومًا بإسالمه ال يخلد في النار وال يحرم من الجنة 

والوعيد يفيد أن قتله كبيرة وبه صارح   ( من مسيرة أربعين عامًا  ليوجد  وإن ريحها   )
   . تل المسلم به الذهبي وغيره لكن ال يلزم منه ق

 الغاادر  إن:قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه عمر بنحديَّ ا)
   .  فالن بن فالن ةوَرْدَغ هذه  :  قالُي القيامة يوم لواء له ُبَصُنيُْ
 أي المغتال لذي عهد أو أمان   ( إن الغادر   ) 
 أي علم   ( له لواء  ينصب   )
 خلفه تشهيرًا له بالغدر وإخزاء وتفضيحًا على رؤوس األشهاد   ( يوم القيامة   )
  أي ينادي عليه في ذل  المحفل العظيم   ( فيقال   )
  أي عالمة على غدرة فالن   ( هذه غدرة فالن   )
ويرفع في نسبه حتى يتميز عن غيره تمييزًا تامًا وظاهره أن لكال غادرة     ( ابن فالن   )

وحكمة نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبًا بضاد    ، لوية بعدد غدراته لواء فيكون للواحد أ
  . الذنب والعذر خفي فاشتهرت عقوبته بإشهار اللواء 

 
 
 

 ؟ الُهْدنةما هي : مسألة 
 الحاجة بقدر طالت ولو معلومة مدة القتال تر  على والكفارين ُيْبَرم بين المسلم عقد الهدنة

 يةالحديب في  النبي فعل كما، 
 من الذي يعقد الهدنة ؟: مسألة 

 .الذي يعقد الهدنة اإلمام أو نائبه 
 

 باب الُهْدنة
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 أحوال العهد الذي بيننا وبين الكفار ؟ما هي : مسألة 

]*[القرمن في كلها حاالت ثالَّ له الكفار وبين بيننا الذي العهد: 
بينناا  الذي دالعه انتقض العهد نقضوا فإذا بأنفسهم، هم العهد ينقضوا أن :األولى الحال 

 .وبينهم
 ، النباي  حلفااء  على حلفاءهم ساعدوا حين العهد نقضوا قريشًا ألن قريش؛ قصة: ومثاله
 ِفي َوَطَعنووا َعْهِدِهْم َبْعِد ِمْن أ ْيَماَنُهْم َنَكثووا َوَإْن}}: تعالى قوله والدليل العهد، ينتقض وحينئذ
 أ ْيَماَنُهْم َنَكثووا َقْوًما توَقاِتلووَن أ اَل{}* َيُنَتُهوَن َلَعلَُّهْم َلُهْم أ ْيَماَن اَل ُهْمَإنَّ اُلكوُفِر أ َئموَة َفَقاِتلووا ِديِنكوْم
 [ .13 ،12: التوبة]{{ الروُسوِل ِبَإُخَراِج َوَهملوا
يجاب  فحينئاذ  خيانة، منهم نر ولم خيانة منهم نخاف وال لنا يستقيموا أن :الثانية الحال 

 ُيِحابل  اللَّاهَ  َإنو َلُهْم َفاْسَتِقيُموا َلكوْم اْسَتَقاُموا َفَما}}: تعالى اهلل قال كما همل نستقيم أن علينا
 [ .0: التوبة]{{ اُلُمتَِّقيَن
 لنا يجوز وال العهد، على نبقى أن يلزمنا ال فهنا العهد، نقض منهم نخاف أن: الثالثة الحال
 َقْوٍم ِمْن َتَخاَفنو َوَإموا}}: تعالى قوله في شارةاإل وإليه سواء، على إليهم ننبذ بل نقاتلهم، أن

 أنات  لتكاون  سواء؛ على العهد انبذ: أي ،[ 51: األنفال]{{ َسَواٍء َعَلى َإَلْيِهْم َفاُنِبُذ ِخَياَنًة
 أقاوم  اإلساالمي  الادين  ألن اإلنصاف؛ هو وهذا بينكم، عهد ال أنه في سواء على وإياهم
 وإن لهام،  عهد فال عهدنا نقضوا وإن لهم، نستقيم فإننا لنا موااستقا فما وأعدلها، األديان
 غارة  علاى  ناأتيهم  وال وبيانكم،  بيننا عهد ال: فنقول سواء، على إليهم ننبذ منهم خفنا

 .العهد قيام األصل ألن ونباغتهم؛
 
 
 

 لغًة واصطالحا؟ الذمةما معنى : مسألة 
 العهد بمعنى :لغًة  الذمة

 أحوال العهد الذي بيننا وبين الكفار

 باب عقد الذمة وأحكامها
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 .بشرط بذل الجزية والتزام أحكام اإلسالم  كفرهم على الكفار بعض رإقرا» :اصطالحًا الذمة
 من الذي يقوم بإجراء عقد الذمة ؟: مسألة 

 .الحاكم أو نائبه  الذي يقوم بإجراء عقد الذمة
 من الذي ُيعقد له عقد الذمة ؟: مسألة 

 .أهل الكتاب أو من الكفار :  الذي ُيعقد له عقد الذمة
 َواَل َوَرُساولوهُ  اللَّاهُ  َحارومَ  َما ُيَحرُِّموَن َواَل اآلِخِر ِباُلَيْوِم َواَل ِباللَِّه ُيْؤِمنووَن اَل َنالَِّذي َقاِتلووا}}

} {{* َصااِغُرونَ  َوُهْم َيٍد َعْن اُلِجْزَيَة ُيْعطووا َحتَّى اُلِكَتاَب ُأوتووا الَِّذيَن ِمَن اُلَحقِّ ِديَن َيِدينووَن
 {29:التوبة 
 هي الجزية ؟ما : مسألة 
هي التي توضع على كل فرد من أهل الذمة أو ومن الكفار ِعوضًا عن إقامتهم في  :الجزية 

 .أرضنا وعن حمايتنا 
 ما الدليل على أن الجزية توؤخذ من أهل الكتاب ؟: مسألة 
 َحارومَ  َماا  ُيَحرُِّموَن َواَل ِراآلِخ ِباُلَيْوِم َواَل ِباللَِّه ُيْؤِمنووَن اَل الَِّذيَن َقاِتلووا}}:قوله تعالى  الدليل
 َوُهامْ  َيٍد َعْن اُلِجْزَيَة ُيْعطووا َحتَّى اُلِكَتاَب ُأوتووا الَِّذيَن ِمَن اُلَحقِّ ِديَن َيِدينووَن َواَل َوَرُسولوُه اللَُّه

 {29:التوبة } {{* َصاِغُروَن
 ما الدليل على أن الجزية توؤخذ من الكفار ؟: مسألة 

   أن النباي   (الثابت في صحيح البخااري  لرحمن بن عوف رضي اهلل عنه عبد احديَّ ) 
 .رمن مجوس هَج الجزية أخذ

 أنها على فيدل الكتاب أهل من ليسوا أنهم مع هجر مجوس من أخذها  النبي كون :الشاهد 
 والمجاوس،  الكتااب  أهل من أخذها جاز إذا ألنه ذل ؛ يقتضي والمعنى كافر، كل من تؤخذ

 وهاو  مخصاوص  أو معين وجه على دينه على الكافر إقرار المقصود ألن لهم؛مث فغيرهم
 علاى  ويقار  الجزية منه نأخذ أن المشركين من أحد طلب فإذا هذا وعلى كافر، لكل حاصل
 .نفعله فإننا ذل  في المصلحة ورأينا دينه
 
 أحكام عقد الذمة 
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 ما معنى أحكام عقد الذمة ؟: مسألة 
 نحاو  الذماة  أهل يلزم وما الذمة، أهل نحو سلمينالم يلزم ما: أي ،الذمة أهل أحكاممعنى 

 .المسلمين
 إذا تم عقد الذمة فماذا يترتب عليه ؟: مسألة 

إذا تم عقد الذمة فإنه يترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضاهم  
 .وكفالة حريتهم والكف عن أذاهم 

كان رسول اهلل  إذا أمار أميارا   :ال ق أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم بريدة حديَّ ) 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اهلل ومن معه من المسلمين خيرا ثام قاال   
اغزوا باسم اهلل في سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال 

ال أو خالل فاأيتهن ماا   تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدو  من المشركين فادعهم إلى ثالَّ خص
أجابو  فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى اإلسالم فإن أجابو  فاقبل منهم وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلا  فلهام ماا    

ناون  للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهام يكو 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري على المؤمنين وال يكاون لهام فاي    
الغنيمة والفيء شيء إال أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزياة فاإن هام    

 . أجابو  فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم
 
 
 

 ؟ لى أهل الذمةاألحكام التي تجري عما هي : مسألة 
تجري عليهم أحكام اإلسالم في حقوق اآلدميين وفاي   : األحكام التي تجري على أهل الذمة

 .العقود والمعامالت وأروش الجنايات وقيم المتلفات وتقام عليهم الحدود 
 مسالم  ماال  أتلفوا فإذا المال في وكذل ،   قتلناه مثلهم قتلهم وإذا قتلناهم، أحدًا قتلوا إذا
 الماال  متلاف  أن اإلساالم  حكم مقتضى هذا ألن َضموناه؛ مالهم مسلم أتلف وإن ناهم،َضمو

 .كافرًا أو مسلمًا كان سواء ضامن

 األحكام التي تجري على أهل الذمة
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 فهام  محترمون، ألنهم وذل  بالزنا؛ نقذفهم أن وال نغتابهم، أن لنا يجوز فال العرض كذل 
 مان  أحدًا تابوااغ إذا ا أيضًا ا وهم كله، بذل  أخذهم اإلمام على فيجب المعصومين، من

 .األمر هذا في اإلسالم يقتضيه بما ألزموا المسلمين من أحدًا قذفوا أو المسلمين
  : لهِح يعتقدون ما دون تحريمه يعتقدون فيما عليهم الحدود وإقامة
 وإقاماة  صااحبها،  ذنب وتكفر مثلها في الوقوع من تمنع شرعًا مقدرة عقوبة هي الحدود
 إن الحاد  يوجاب  ما فعلوا إذا الذميون فهؤالء اإلمام، بها بوالمطال كفاية، فرض الحدود
 الحاد،  عليهم نقيم ال فإننا يعتقدونه ال كانوا وإن الحد، عليهم أقمنا التحريم يعتقدون كانوا
 زناا  قضاية  في إلينا ترافعوا فإذا تحريمه، يعتقدون ألنهم فيه؛ الحد عليهم يقام مثاًل فالزنا
 كاانوا  وإن فالرجم، محصنين كانوا فإذا اإلسالم، بمقتضى همعلي نحكم أن علينا يجب فإنه
 إقاماة  يعتقادون  ال لكن التحريم، يعتقدون أنهم قدرنا وإذا والتغريب، فالجلد محصنين غير
 تركنااهم  إلينا يترافعوا لم وإن اإلسالم، بحكم ألزمناهم إلينا ترافعوا إن: نقول فهؤالء الحد

 .واإلنجيل التوراة في حتى ثابت الزنا حد أن مع وشأنهم،
 إلاى  وترافاع  يهودية بامرأة زنا الذي في صوريا بن اهلل عبد قصة في ورد ما ذل  ودليل

 .الرجم مية فيها فإذا بالتوراة وجيء  الرسول
إن اليهاود جااؤوا   :قال   (الثابت في الصحيحين بن عمر رضي اهلل عنهما عنه حديَّ )

ما تجادون  : )نهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اهلل إلى رسول اهلل ، فذكروا له أن رجاًل م
كاذبتم إن  : نفضحهم ويجلدون، قال عبد اهلل بن سالم: فقالوا(. في التوراة في شأن الرجم

فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على مية الرجم، فقرأ ما قبلها وماا  
صدق يا : فرفع يده فإذا فيها مية الرجم، قالواارفع يد ، : بعدها، فقال له عبد اهلل بن سالم

محمد فيها مية الرجم، فأمر بهما رسول اهلل  فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يقيها 
 .الحجارة
 ؟ الخمر حد عليه نقيم فهل الذمة أهل من بسكران إلينا جيء إذا: مسألة 

 إن: قلناا  وإن حتاى  ،الخمار  حد عليه نقيم ال فإننا الذمة أهل من بسكران إلينا جيء إذا
 حاالل،  الخمر ون أنيعتقد الكتاب أهل ألن الحد؛ عليه نقيم ال فإننا حد الخمر شارب عقوبة
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 فاإن  الخمار،  شرب إظهار من يمنعونهم لكن! عليه؟ يعاقب كيف الشيء حل يعتقد والذي
 .يردعهم بما نعزِّرهم فإننا ذل  أظهروا
 مرض؟هل يجوز عيادة الذمي إذا : مسألة 
 بعارض  إساالمه  يرجاى  بأن أيضًا، للمصلحة لكن ،جوازعيادة الذمي إذا مرض الصحيح
كان غاالم   :قال  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  لحديَّ أنس)  عليه، اإلسالم

فنظار  (. أسلم: )يهودي يخدم النبي  فمرض، فأتاه النبي  يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له
الحماد هلل  : )أطع أبا القاسم ، فأسلم، فخرج النبي  وهو يقول: فقال لهإلى أبيه وهو عنده، 
 (.الذي أنقذه من النار

 مساتحبة؛  مندوبة تكون قد بل بأس، فال لإلسالم كالدعوة مصلحة عيادتهم في كان فإذا ، 
 . «نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات األعمال إنما»: قال  النبي ألن

 لذي بيننا وبين أهل الذمة ؟متى ينتقض العهد ا: مسألة 
]*[ ينتقض العهد الذي بيننا وبين أهل الذمة إذا حصل إحدى األشياء اآلتية: 

 

 دماه  ويحال  ينتقض، عهده فإن الجزية، إعطاء رفض :أي الجزية بذل الذمي أبى إن( 1)
 .وماله

 إقاماة ب يلتازم  وال ويعلنه، الخمر بشرب يجهر صار بأن «اإلسالم حكم التزام أبى إن (2)
 المجوساي؛  غير في المحارم ذوات نكاح عن يتورع وال تحريمه، يعتقد فيما عليه الحدود

 فإذا ذل ، يرون ال والنصارى اليهود لكن جائز، المحارم ذوات نكاح أن يرى المجوسي ألن
 .عهده انتقض اإلسالم أحكام التزام أبى
 المقتاول  أوليااء  عفا لو تىح ينتقض عهده فإن مسلمًا قتل بأن مسلم على اعتدى إذا( 3)

 منه، يقتص لم وإال منه اقتص بالقصاص طالبوا إن المقتول أولياء ألن ينتقض؛ عهده فإن
 علاى  اعتادى  إذا وكذل ،  مخر يقتل أن يمكن هذا قتل إذا ألنه ينتقض؛ للعهد بالنسبة لكن
 يلتازم  أن علياه  الواجب ألن عهده؛ ينتقض فإنه برضاها ولو بمسلمة زنا فلو بزنا، مسلم
 .عهده ينتقض فإنه بلواط غالم على اعتدى لو ذل  ومثل اإلسالم، أحكام
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 مجاهرة المال فيغصبهم الطرقات في الناس يعترض كان بأن طريق، بقطع تعدى وكذل  لو
 فعلاه  ويعتبر طريق قاطع هذا فإن وقاتله، المال، سلم: له قال إليه جاء فمن السالح، ومعه
 .للعهد نقضًا هذا

 فاإن  العادو،  إلاى  المسلمين أخبار ينقل فصار بالتجسس، المسلمين على تعدى إذا وكذل 
 تجساس  إذا يقتل أن يجب مسلمًا كان وإن الجاسوس إن بل فيه، إشكال وال ينتقض، عهده
 وهاو  لقاريش  تجساس  الذي الجاسوس على اطلع لما  النبي أن ذل  على والدليل للعدو،
 الخطاب بن عمر المؤمنين أمير استأذن به، وعلم ا عنه اهلل رضي ا بلتعة أبي بن حاطب

 على اطلع اهلل أن يدري  وما بدر، أهل من إنه»:  النبي فقال يقتله أن ا عنه اهلل رضي ا
 لكن للدم، مبيحة الجاسوسية  النبي فجعل ،«لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقال بدر أهل
 إنساان،  وجد فإذا اآلن، عهدنا في وجدت ال العلة وهذه بدر، أهل من كونه وهو مانع وجد

 يجاب  فإنه األشرطة، عبر ينقلها أو مشافهة، ينقلها أو العدو، إلى بأخبارنا يكتب جاسوس
 .ذل  عن أمثاله وردع شره، لدفع كالحد ذل  ألن تاب؛ لو حتى يقتل أن

 رضاي  الجاسوس، موى لما ألنه ينتقض؛ عهده فإن عليه، وتستَّر جاسوسًا موى وكذل  لو
 .بالمسلمين إضرار وهذا بالجاسوسية،

 بساوء،  اهلل ذكر فإذا ، وينبغي «بسوء شريعته أو كتابه أو رسوله، أو اهلل، ذكر أو»( 4)
 أو مغلولة، اهلل يد: قال فإذا ،[ 64: المائدة]{{ َمُغلووَلٌة اللَِّه َيُد}}: اليهود قالت كما اهلل فسبو
 حياَّ  يعادل  لم اهلل إن: قال أو بسوء، اهلل ذكر نهأل ينتقض؛ عهده فإن فقير، اهلل َإن: قال
 يناتقض  فإنه عدل غير وهذا واحدًا، كفاًل لغيرهم وجعل األجر، من كفلين  محمد ألمة جعل

 تعاالى  اهلل ذكر إذا المهم ينتقض، عهده فإن يدري، وال جاهل تعالى اهلل إن: قال أو عهده،
 .ينتقض عهده فإن سوء بأي

 اليهاودي  ذكار  فلاو  رسول، كل فيعم مضاف مفرد هنا والرسول رسوله، ذكر إذا وكذل 
 عهاده  فاإن  بسوء  محمدًا النصراني ذكر ولو ينتقض، عهده فإن بسوء  مريم ابن عيسى
 الاذي  هاذا  ليس ألنه ينتقض؛ عهده فإن بسوء اإلسالمية الشريعة ذكر لو وكذل  ينتقض،

 .وبينه بيننا
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 واألوالد فالنساء موِجِبه، لتبعلض الحكم يتبعضف «وأوالده نسائه دون عهده انتقض»: قوله
 العهاد  نقاض  يوجاب  ما َفَعل  وهو العهد، على فيبقون العهد نقض يوجب شيئًا يفعلوا لم

 .فينتقض
تنبيه : شيخ واختاره العلم أهل بعض فذهب ، الرسول بسب عهده انتقاض كان إن 

 هاذا  ألن تاب؛ ولو  الرسول سب إذا قتله يتعين أنه إلى ا اهلل رحمه ا تيمية ابن اإلسالم
 أناه  علمناا  إذا إال بالثأر،  للرسول يؤخذ أن واألصل عنه، عفا أنه نعلم وال  للرسول حق
 .القتل عنهم وارتفع عهده، في يسبونه كانوا الذين الناس عن  عفا فإنه عفا،

 إذا انتقض عقد الذمة فماذا يترتب على ذل  ؟: مسألة 
 يخيار كان حكم الذمي حكم األسير فإن أسلم حُرم دمه وإن لم يسالم  إذا انتقض عقد الذمة 

 مجانااً  يعني ا شيء بدون المّن أو االسترقاق، أو القتل، إما: أشياء أربعة بين اإلمام فيه
 .الحربي حكم حكمه يكون أن المهم بمنفعة، أو بمال إما والفداء بفداء، المن أو ا،
 
 

 ؟ ما هو النكاح لغًة وشرعا: مسألة 
 :أمرين على يطلق اللغة في النكاح
 .العقد :األول
 .الجماع :الثاني

{{ النَِّسااءِ  ِمَن مَباُؤكوْم َنَكَح َما َتُنِكُحوا َواَل}}: تعالى اهلل فقول للعقد، وأنه األول، فيه واألصل
: البقرة]{{ َغْيَرُه َزْوًجا َتُنِكَح َحتَّى}}: تعالى قوله وأما عليهن، تعقدوا ال يعني[ 22: النساء]

 األول المعنى عن حروفه الذي وأن الجماع، بالنكاح المراد: العلماء بعض قال فهنا ،[ 230
 الزوج ألن{{ َزْوًجا}}: قوله هو األول المعنى عن حروفه الذي وأن: مخرون وقال السلنَّة، هو
 َتاُنِكحَ  َحتَّاى }}: قولاه  في بالنكاح المراد يكون أن يتعين وحينئٍذ بعقد، إال زوجًا يكون ال

 علاى  سابقة زوجية تكون وال النكاح، على سابقة الزوجية أن ذل  ومعنى الوطء،{{ َزْوًجا
 .الوطء هو النكاح كان إذا إال النكاح
 .جامعها فالمراد زوجته، نكح: قيل وإذا عليها، عقد فالمراد فالن، بنت نكح: قيل فإذا

 كتاب النكاح
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 وإن العقد، فهو أجنبية إلى أضيف إن إليه، يضاف ما بحسب المعنيين بين مشتر  إذًا فهو
 .الجماع فهو مباحة إلى أضيف

 ذلا   وغير الولد، وحصول بها، االستمتاع بقصد امرأة على يعقد أن : فهو الشرع في أما
 .النكاح مصالح من

 
 

 ؟حكم النكاحما : مسألة 

 .بل من مكد سنن األوليين  ،ه أنه سنة في األصل
 َوَجَعُلَنا َقْبِلَ  ِمْن ُرُساًل أ ْرَسُلَنا َوَلَقْد}}: تعالى لقوله المرسلين سنن مكد منوالدليل على أنه 

 ِعَباِدكوْم ِمْن َوالصواَلِحيَن ِمُنكوْم األ َياَمى َوأ ُنِكُحوا}}: وقال ،[ 31: الرعد]{{ َوذورِّيوًة أ ْزَواًجا َلُهْم
 َمُثَناى  النَِّسااءِ  ِمَن َلكوْم َطاَب َما اُنِكُحواَف}}: ا وجل عّز ا وقال ،[ 32: النور]{{ َوَإَماَئكوْم
 التاي  العظيمة المصالح من فيه ولما عليه،  النبي حَّقد و [*3: النساء]{{ َوُرَباَع َوثواَلََّ
 .بعد فيما ستتبين

 من  !  الشباب معشر يا:قال  أن النبي ( حديَّ أبي ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )
 فعلياه  يساتطع  لم من و للفرج أحصن و للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع
  .  وجاء له فإنه بالصوم
 شااء  إن ا سيأتي أنه إال مالية، وقدرة بدنية قوة عنده يكون بحيَّ النكاح بالباءة والمراد

 .المسألة هذه في العلماء اختالف بيان ا اهلل
جاء ثاالَّ رهاط إلاى     :قال  ( الثابت في الصحيحينرضي اهلل عنه أنس بن مال  حديَّ )

أين نحن : بيوت أزواج النبي ، يسألون عن عبادة النبي ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا
أما أنا فإني أصلي الليل : من النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم

تزل النساء فال أتازوج أبادا،   أنا أع: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال مخر: أبدا، وقال مخر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل أتي ألخشاكم هلل وأتقااكم لاه،   : )فجاء رسول اهلل  فقال

 (.لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

 حكم النكاح



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      501 

لنا شيء  كنا نغزو مع رسول اهلل  وليس: قال( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )
يا }: فقلنا أال نستخصي؟ فنهانا عن ذل ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا
 *.{أيها الذين أمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا أن اهلل ال يحب المعتدين

 نهانا نولك الختصينا،  اهلل رسول لنا أذن لو: قال عنه اهلل رضي مظعون بن عثمان وألن ،
 صار أجلها من التي الكثيرة المصالح من النكاح في لما وذل  النكاح؛ تر  يعني التبتل عن
 بقيت ما التوالد ولوال التوالد، حصل ما النكاح لوال ألنه األمة؛ بقاء ضرورة من وألنه سنة،
 لىع ينص لم وإن مطلوبًا يكون قد والشيء العظيمة، المصالح من عليه يترتب ولما األمة،
 .العظيمة والمنافع المصالح من عليه يترتب لما طلبه

رد رسول اهلل  على عثمان بن : يقول( الثابت في  الصحيحين سعد بن أبي وقاص حديَّ )
 .مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا

هل تزوجت ؟ : قال لي ابن عباس: قال(الثابت في  صحيح البخاري سعيد بن جبير حديَّ ) 
 .فتزوج، فأن خير هذه األمة أكثرها نساء: ال، قال: قلت
الادنيا متااع   * :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عبد اهلل بن عمرو حديَّ ) 

 .وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
 ؟ هل الزواج أفضل أم نوافل العبادات: مسألة 

 فيه ألن تتزوج؛ أن لاألفض فإن النكاح بواجبات به تقوم ما وعند  شهوة ذا دام اإلنسان ما
 ، لكن ليس أفضل من واجباتها  العبادة نوافل على يربو ما العظيمة المصالح من
أن  :قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح البخاري أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

قال اهلل تعالى من عاد لي وليًا فقد مذنته بالحرب ، وما تقرب إلاىو عبادي    :قال  النبي 
ٍء مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت بشي

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ، 
ولئن سألني ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنَّه ، وما ترددتو عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن 

 .  كره الموت وأنا أكره مساءته نفس المؤمن ي
 ؟بتركه زنًا يخافما حكم الزواج في حق من : مسألة 
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 بلاده؛  في الزنا ولتيسر شهوته، لشدة وذل  بتركه؛ زنا يخاف من على يجبأنه  الصحيح
 محفاوظ،  البلد ألن له؛ يتيسر ال لكن يزني، أن ويخشى الشهوة به تشتد ربما اإلنسان ألن
 به اشتدت وإن فهو يتيسر لم إذا أما الزنا، فيه يتيسر بلد في شهوته اشتدت إذا مراده لكن

 فاي  النكاح صار موانعه، وانتفاء أسبابه لوجود الزنا خاف فإذا يزني، أن يمكن ال الشهوة
 .واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما واجب، الزنا تر  ألن المفسدة؛ لهذه دفعًا واجبًا حقه

 مباحًا ؟ متى يكون الزواج: مسألة 
 مصاالح  أجال  من ولكن يوجب، سبب هنا  ليس ألنه غنيًا؛ كان إذا له شهوة ال لمن يباح

 . ذل  وغير عليها باإلنفاق الزوجة
 وهكاذا  اآلخارين،  لمصالحة  مسنونًا كان الفرج وتحصين الزوجة إعفاف بذل  قصد فإن

 .ومطلوبة محبوبة صارت للمحبوبات وسيلة كانت إذا المباحات
 متى يكون الزواج مكروهًا ؟: مسألة 
 كانات  فإن كثيرة، متاعب نفسه وُيَحمِّل حاجة، به ليس حينئٍذ ألنه ؛له شهوة ال لفقير يكره
 .سنة حقه في فالنكاح ينفق، ال أو ينفق أن يهمها ال غنية المرأة
 متى يكون الزواج محرمًا ؟: مسألة 
 أن يجاوز  ال فإناه  اهلل، سبيل في يقاتل الكفار دار في اإلنسان صار إذا ،حرب بدار يحرم

 وخاف زوجة معه اإلنسان كان إذا ذل  ومن الدار، هذه في عائلته على يخشى ألنه يتزوج؛
{{ َفَواِحاَدةً  َتْعاِدلووا  أ الَّ ِخُفتوْم َفَإْن}}: تعالى اهلل لقول حرام فالنكاح يعدل، أال ثانية تزوج إذا
 ويساتحب  العدل، عدم خفنا إذا الواحدة على ارباالقتص ا تعالى ا اهلل فأمر ،[ 3: النساء]

 .األصل هو ألنه ذل ؛ عدا فيما
 وتارة ُيستحب، وتارة يجب، تارة الخمسة، األحكام فيه تجري النكاح أن الفقهاء ذكرولهذا )

 .(َيْحُرم وتارة ُيكره، وتارة ُيباح،
تنبيه : النااس  أكثر مراد هو كما فقط، الشهوة قضاء يقصد أال تزوج لمن وينبغي 

 :التالي بهذا يقصد أن له ينبغي إنما اليوم،
 مانكم  اساتطاع  من الشباب معشر يا»: ا والسالم الصالة عليه ا النبي أمر امتثال: أواًل

  «فليتزوج الباءة
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 الصالة عليه ا النبي إلى المحبوبة األمور من األمة نسل تكثير ألن األمة؛ نسل تكثير: ثانيًا
 الصاالة  علياه  اا  شعيب قال ولهذا وعزتها، لقوتها سبب األمة نسل تكثير وألن والسالم
 علاى  به اهلل وامتن ،[16: األعراف]{{ َفَكثََّركوْم َقِلياًل كوُنتوْم َإُذ َواُذكوُروا}}: لقومه ا والسالم

 [ .6: اإلسراء]{{ َنِفيًرا أ ُكَثَر َوَجَعُلَناكوْم}}: قوله في إسرائيل بني
 قضااء  ذلا   بعد يأتي ثم زوجته، وبصر بصره وغض ،زوجته فرجو فرجه تحصين: ثالثًا

 .الشهوة
 
 

 
 
 

 ؟ما هو فضل النكاح: مسألة 
 :للزواج فضٌل عظيم وأجٌر جسيم من ما يلي 

 :في الحَّ على النكاح  أمر اهلل تعالى ورسوله  امتثال( 1)
 ،[ 31: الرعاد ]{{ َوذورِّيواةً  أ ْزَواًجا َلُهْم اَوَجَعُلَن َقْبِلَ  ِمْن ُرُساًل أ ْرَسُلَنا َوَلَقْد}}: تعالى لقوله
 عّز ا وقال ،[ 32: النور]{{ َوَإَماَئكوْم ِعَباِدكوْم ِمْن َوالصواَلِحيَن ِمُنكوْم األ َياَمى َوأ ُنِكُحوا}}: وقال
 حاَّ قد و [*3: النساء]{{ َوُرَباَع َوثواَلََّ َمُثَنى النَِّساِء ِمَن َلكوْم َطاَب َما َفاُنِكُحوا}}: ا وجل
 .بعد فيما ستتبين التي العظيمة المصالح من فيه ولما عليه،  النبي

  !  الشاباب  معشار  يا :قال  أن النبي ( حديَّ أبي ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )
 فعليه يستطع لم من و للفرج أحصن و للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من

  .  وجاء له فإنه بالصوم
 شااء  إن ا سيأتي أنه إال مالية، وقدرة بدنية قوة عنده يكون بحيَّ النكاح بالباءة والمراد

 .المسألة هذه في العلماء اختالف بيان ا اهلل
جاء ثالَّ رهط إلى  :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أنس بن مال  حديَّ )

أين نحن : كأنهم تقالوها، فقالوا بيوت أزواج النبي ، يسألون عن عبادة النبي ، فلما أخبروا

 فضل النكاح
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أما أنا فإني أصلي الليل : من النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم
أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، : أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال مخر: أبدا، وقال مخر

واهلل أتي ألخشاكم هلل وأتقاكم له، أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما : )فجاء رسول اهلل  فقال
 (.لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

كنا نغزو مع رسول اهلل  وليس لنا شيء : قال( حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 
يا }: قرأ علينافقلنا أال نستخصي؟ فنهانا عن ذل ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم 

 *.{أيها الذين أمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا أن اهلل ال يحب المعتدين
 نهانا ولكن الختصينا،  اهلل رسول لنا أذن لو: قال عنه اهلل رضي مظعون بن عثمان وألن ،

 أجلهاا  مان  التي الكثيرة المصالح من النكاح في لما وذل  النكاح؛ تر  يعني ، التبتل عن
 ما التوالد ولوال التوالد، حصل ما النكاح لوال ألنه األمة؛ بقاء ضرورة من وألنه سنة، صار
 ينص لم وإن مطلوبًا يكون قد والشيء العظيمة، المصالح من عليه يترتب ولما األمة، بقيت
 .العظيمة والمنافع المصالح من عليه يترتب لما طلبه على
رد رسول اهلل  على عثمان بن : يقول( ابت في  الصحيحين الثسعد بن أبي وقاص حديَّ )

 .مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا
هل تزوجت ؟ : قال لي ابن عباس: قال(الثابت في  صحيح البخاري سعيد بن جبير حديَّ ) 

 .فتزوج، فأن خير هذه األمة أكثرها نساء: ال، قال: قلت
 .الصحيحة السنة بنص  الصالحة خير متاع الدنياالمرأة ( 2)
الادنيا متااع   * :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عبد اهلل بن عمرو حديَّ ) 

 .وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
بانص السانة الثابات    الزواج عالج فتنة النساء التي هي أضّر فتنة علاى الرجاال   (3)
 .صحيحةال
 علاى  أضر فتنة بعدي تركت ما:ال ق  أن النبي ( حديَّ أسامة الثابت في  الصحيحين )

 .  النساء من الرجال
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إن الادنيا حلاوة   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  أبي سعيد الخدري حديَّ ) 
خضرة وإن اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النسااء فاإن أول   

 فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء
قاال   أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عبد اهلل رضي اهلل عنهما  جابر ابنحديَّ ) 
ن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فلياأت  إ:

 .أهله فإن ذل  يرد ما في نفسه
 . تكثير نسل األمة إمتثااًل لقول النبي (4)
قاال    أن النباي  ( و النساائي  اوود أبي دالثابت في  صحيحي معقل بن يسار حديَّ ) 
 . تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم:
 :أن اهلل تعالى أوجب على نفسه إعانة الناكح الذي يريد العفاف (5)
  أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

الُمَجاِهُد في َسِبيِل اهلل، والُمَكاَتاُب اّلاِذي ُيِرياُد األَداَء،    : ُهْمَثاَلَثٌة َحّق على اهلل َعْونو»:قال 
 .« والّناِكُح اّلِذي ُيِريُد الَعَفاَف

 
 
 

 ؟الصفات التي يجب مراعاتها عند اختيار المرأةما هي :  ةمسأل
حتى تبنى األسرة األسرة على أسٍس ساليمة   يجب مراعاتها عند اختيار المرأةهنا  أموٌر 

 :حتى تكون الرابطة األسرية راسية القواعد مشيدة األركان ثابتة الوطائد منها ما يلي و
: ألرباع  المارأة  تانكح »:  النبي لقول دين، صاحبة: أي ، «ديَِّنٍة»أي  :صالح المرأة ( 1)

 . «يدا  تربت الدين بذات فاظفر ودينها، وجمالها وحسبها لمالها
 غيبته، في وتحفظه أوالده، من يدها على يتربى من تصلحو اهلل، طاعة على تعينه فالديِّنة 

 النبي قال ولهذا المستقبل، في تضره قد فإنها الدينة غير بخالف بيته، وتحفظ ماله وتحفظ
 وماال  جماال  الادين  ماع  اجتمع فإذا ، «الدين بذات فاظفر»: ا والسالم الصالة عليه ا

 .الديِّنة اريخت أن ينبغي فالذي وإال نور، على نور فذل  وحسب

 الصفات التي يجب مراعاتها عند اختيار المرأة
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 دونها واألخرى فجور، أو فسق فيها وليس جميلة إحداهما: امرأتان المرء عند اجتمع فلو
 .األدين يختار يختار؟ فأيهما منها، أدين لكنها الجمال في
جابر ابن عبد اهلل ل  النبي لقول قبل، من تتزوج لم التي وهي ، «بكر» :أن تكون بكرًا (2)

: قاال  نعام، : قاال  تزوجت؟ سأله لما ا عنهما اهلل رضي ا اهلل عبد بنرضي اهلل عنهما 
 لام  ألنها أفضل؛ فالبكر «وتالعبها تالعب  بكرًا فهالَّ»: فقال ثيبًا، بل: قال ، «ثيبًا؟ أم بكرًا»

 هذا الرجال من يباشرها من أول وألن قبله، بأحد قلبها يتعلق ولم سابقين، رجال إلى تطمح
 .أكثر به فتتعلق الرجل،
 بان جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهماا   فعل ما مثل ألسباب، الثيب اإلنسان يختار قد لكن
 اهلل رضي ا حرام بن اهلل عبد والده ألن الثيب؛ اختار فإنه ا عنهما اهلل رضي ا اهلل عبد
 تقام  لم بكرًا تزوج فلو عليهن، يقوم من إلى يحتجن بناتًا وخلف أحد، في استشهد ا عنه

 أخبار  لماا  ولهذا أخواته، على لتقوم ثيبًا ا عنه اهلل رضي ا فاختار هن،ومؤنت بخدمتهن
 أخرى ألغراض ثيبًا اإلنسان اختار فإذا ا، والسالم الصالة عليه ا النبي أقره بذل   النبي
 هاذه  إلاى  يرجاع  التفضايل  وأن األماور،  اعتبار على دليل هذا وفي أفضل، تكون فإنها

 .ذكره سبق كما االعتبارات،
هل  أباي وتار    :قال( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما َّ حدي)

: فقلت(. تزوجت يا جابر: )سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول اهلل
فهال جارية تالعبها وتالعبا ، تضااحكها   : )بل ثيبا، قال: قلت(. ابكرا أم ثيبا: )نعم، فقال
إن عبد اهلل هل ، وتر  بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، : قلت لهف: قال(. وتضاحك 

 (.خيرا: بار  اهلل ل ، أو قال: )فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال
قلت يا رسول اهلل، أرايت لاو  :قالت(الثابت في  الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديَّ )

لم يؤكل منها، في أيهاا كنات ترتاع     نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا
 .تعني أن رسول اهلل  لم يتزوج بكرا غيرها(. في التي لم يرتع منها: )بعير  ؟ قال

قاال    أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 .  اليسيرب أرضى و خبا أقل و أفواها أعذب و أرحاما أنتق فإنهن باألبكار عليكم:
 حَّ وإغراء على تزوجهن  : قال القاضي   ( عليكم باألبكار   )



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      514 

أي أكثر حركة والنتق بنون ومثناة الحركة ويقال أيضاًا للرماي     ( فإنهن أنتق أرحامًا   )
 . وأراد أنها كثيرة األوالد

هاؤالء    } أفرد الخبر وذكره على تقدير كقوله تعالى   : قال الطيبي   ( وأعذب أفواهًا   )
إضافة العذوبة إلى األفواه الحتوائها على الرياق    : قال القاضي   { بناتي هّن أطهر لكم 

 .وقد يقال للريق والخمر األعذبان 
 .بالكسر أي خداعًا   ( وأقل خبًا   )
من اإلرفاق ألنها لم تتعود في سائر األزمان من معاشرة األزواج ماا    ( باليسير  وأرضى)

  . قالل ما تصادفه يدعوها إلى است
 ؛ «بكار »: قوله مع يتناقض ظاهره وهذا الوالدة، كثيرة أي: «ولود» :أن تكون ولود ( 3)

 بمعرفاة  هذا معرفة ويمكن تناقض، ال ولكن ال، أم ولود أنها نعلم حتى ولدت ما البكر ألن
 المرأة تارفيخ مثلهن، تكون أنها فالغالب الوالدة بكثرة عرفن نساء من كانت فإذا قريباتها،

 الولاود،  الاودود  تزوجوا»: فقال بذل  أمر  النبي ألن الوالدة؛ بكثرة قريباتها عرفت التي
 الذين الماديين وقول وإيا  لها، ِعزٌّ األمة كثرة وألن  «القيامة يوم األنبياء بكم مكاثر فإني

 على به اهلل امتن ِعزٌّ والكثرة بل والعطالة، والبطالة، الفقر، يوجب األمة كثرة إن: يقولون
 الصالة عليه شعيب وَذكَّر ،[ 6: اإلسراء]{{ َنِفيًرا أ ُكَثَر َوَجَعُلَناكوْم}}: قال حيَّ إسرائيل، بني

 [ .16: األعراف]{{ َفَكثََّركوْم َقِلياًل كوُنتوْم َإُذ َواُذكوُروا}}: قال حيَّ بها، قومه والسالم
 
 
 

 عند اختيار الزوج ؟الصفات التي يجب مراعاتها ما هي : مسألة 
وإن كان فقيرًا فليس الفقر عيباًا يارد باه     دينه المعتبر في اختيار الرجل أيضًا هو صالح

 .الزواج
َوأ ُنِكُحوُا األَياَمَى ِمُنكوْم َوالّصاَلِحيَن ِمْن ِعَباِدكوْم َوَإماَئكوْم َإن َيكوونووُا فوَقَرمَء ُيُغاِنِهُم  : )قال تعالى

 [32: اآلية -النور : سورة( ]َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌمالّلُه ِمن َفْضِلِه 

 الصفات التي يجب مراعاتها عند اختيار الزوج



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      515 

إنها قد وهبت : أتت النبي  امرأة فقالت: قال( الثابت في  الصحيحين سهل بن سعد حديَّ )
: زوجنيهاا، قاال  : فقال رجال (. ما لي في النساء من حاجة: )نفسها هلل ولرسوله ، فقال

ما معا   : )فاعتل له، فقال(. تما من حديدأعطها ولو خا: )ال أجد، قال: قال(. أعطيها ثوبا)
 (.فقد زوجتكها بما مع  من القرمن: )كذا وكذا، قال: قال(. من القرمن

قال  رساوُل اهلل  : قال ( الثابت في  صحيحي الترمذي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  :«إاّل َتُفَعلووا َتكوْن ِفُتَناٌة فاي األْرِض   . ُهإَذا َخَطَب إَلْيكوْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوخولوَقُه، َفَزّوُجو

 .«وَفَساٌد عِريٌض
زوجهاا ممان   : إن لي بنتًا فمن ترى أن أزوجها له ؟ قال :قال رجٌل للحسن بن علي  ]*[

 .يتقي اهلل فإن احبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها
د مان يساترق   النكاح رٌق فلينظر أحادكم عنا   :وقالت عائشة رضي اهلل تعالى عنها  ]*[

 .كريمته

تنبيه :    ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح وليس في هاذا دلياٌل
على قلة حياؤها عند من فهم السنة ويجوز كذل  لإلنسان أن يعرض ابنته أو أختاه علاى   

 .أهل الصالح والتقوى فإن ذل  من السنة 
لى رساول اهلل  تعارض علياه    جاءت امرأة إ:قال (الثابت في  الصحيحين  أنسحديَّ ) 

ما أقال حيااء ، واساوأتاه    : نفسها، قالت يا رسول اهلل، أل  بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس
 .واسوأتاه، قال هي خير من ، رغبت في النبي  فعرضت عليه نفسها

أن عمار بان   : يحادَّ  (الثابت في  صحيح البخاري  رضي اهلل عنهما بن عمر حديَّ ا) 
بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان مان أصاحاب    الخطاب، حين تأيمت حفصة

أتيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه : رسول اهلل ، فتوفي بالمدينة، فقال عمر ابن الخطاب
قد بدا لي أن ال أتزوج ياومي  : سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: حفصة، فقال

ت زوجت  حفصة بنت عمر، فصامت  إن شئ: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: قال عمر. هذا
أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثام خطبهاا   

لعل  وجدت علي حين عرضت علي حفصة : رسول اهلل  فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال
جع إلي  فيماا  فإنه لم يمنعني أن أر: نعم، قال أبو بكر: قلت: فلم أرجع إلي  شيئا؟ قال عمر
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عرضت علي، إال أني كنت علمت أن رسول اهلل  قد ذكرها، فلم أكن ألفشي سر رساول اهلل  
 .، ولو تركها رسول اهلل  قبلتها

 
 

 ؟الِخطبة والخوطبةما الفرق بين : مسألة 
 بكسر الخاء هي طلب التزوج من المرأة :الِخطبة
 .طيب مثل خوطبة الجمعةبضم الخاء هي الكلمة التي يتكلم بها الخ :والخوطبة
 ؟ المخطوبة إلىما النظر : مسألة 
أي ، «بينكماا  يؤدم أن أحرى إنه»: وقال به أمر  النبي ألن ؛سنة المخطوبة إلى النظر :

 .بينكما يؤلف
أ ّنُه َخَطَب اْمَرأ ًة، فَقاال   (الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة اُلُمِغيَرِة بِن شوْعَبَة حديَّ )

 .«أُنظوْر َإَلْيَها فَإّنُه أ ْحَرى أ ْن ُيْؤَدَم َبْيَنكوَما»:  النبّي 
كنات عناد النباي     * قال (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من األنصار فقال له رسول اهلل  أنظرت إليها قال ال قال 
 .األنصار شيئا  فاذهب فانظر إليها فإن في أعين

 ؟الخاطب إلى مخطوبته ينظر كيف: مسألة 
 فله يمكن لم فإن ذل ، فله لها وينظر يحضر بأن ،وليها مع باتفاق إليها ينظر أنه أمكن إذا
 خطاب  إذا»:  النباي  لقول إليها، وينظر ذل ، أشبه وما منه، تمر مكان في لها يختبئ أن

 «فليفعل نكاحها إلى يدعوه ما إلى ينظر أن استطاع فإن المرأة أحدكم
أن  (أبي داوود الثابت في  صحيح بن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل :قال  النبي 
وتزوجهاا   قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ماا دعااني إلاى نكاحهاا    

 .فتزوجتها
 ؟إليها الخاطب إلى مخطوبته ينظر ما هي المواضع التي: مسألة 

 الِخطبة
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 إلى ما يدعوه إلى نكاحها الخاطب أن ينظر: صحيحةالالذي دلت عليه السنة  صحيحالالقول 
، أما تقييد النظر في الوجه والكفين فهو تقيياد   ونحوها والقدم، واليد والرقبة، الوجه، مثل

 .غير دليلعموم السنة ب
 (أباي داوود  الثابت في  صحيح بن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )  

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلاى نكاحهاا   :قال  أن النبي 
فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجهاا  

 .تهافتزوج
 ما هي شروط جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته؟: مسألة 
 شروط جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته ما يلي: 

 الرجال  على يحرم واألجنبية منه، أجنبية تزل لم ألنها «خلوة خلوة بال بال يكون أن :األول
 يخلاون  ال»:  قاال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) بها؛ يخلو أن

 أبي هريرة  رضي اهلل عناه  حديَّ )و للتحريم، والنهي ، «محرم ذو ومعها إال بامرأة رجل
 : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة 

 .مؤكد تحريمه أن على يدل وهذا ، «الشيطان ثالثهما كان إال بامرأة رجل يخلون ال»: 
 ال االساتعالم  بالنظر المقصود ألن يحرم؛ إنهف لشهوة نظر فإن شهوة، بال يكون أن :الثاني

 .االستمتاع
 ،اإلجابة ظنه على يغلب أن :الثالَّ

 ؟ اإلجابة ظنه على يغلب كيففإن قيل 
 َبْيَنُهْم َقَسْمَنا َنْحُن}}: تعالى قال كما طبقات، الناس جعل ا وتعالى سبحانه ا اهلل :الجوابف

{{ ُساُخِريًّا  َبْعًضا َبْعُضُهْم َلَيتَِّخَذ َدَرَجاٍت َبْعٍض َفْوَق َبْعَضُهْم َرَفْعَناَو الدلُنَيا اُلَحَياِة ِفي َمِعيَشَتُهْم
 إنسان وكذل  إجابته، عدم فالغالب وزير، بنت إلى الكنَّاسين أحد تقدم فلو ،[ 32: الزخرف]

 .اإلجابة عدم ظنه على يغلب فهذا جميلة، شابة بنت إلى يتقدم أصم، زِمن، السن كبير
 .غالبًا يظهر ما إلى ينظر أن :ابعالر

 يتقادم  أن علاى  لعزمه نتيجة نظره يكون أن: أي الخطبة، على عازمًا يكون أن :الخامس
 .يجوز ال فهذا النساء، في يجول أن يريد كان إذا أما ابنتهم، بخطبة لهؤالء



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      511 

 لا  ذ أشابه  ما أو مكتحلة متطيبة، أو متبرجة تظهر أال ا المرأة به ويخاطب ا :السادس
 تظهار  إنهاا : يقاال  حتى جماعها في اإلنسان يرغب أن المقصود ليس ألنه التجميل؛ من

 فتناة،  هاذا  فاي  وألن الجماع،ى إل تدعوه حتى زوجها مع المرأة تفعله هذا فإن متبرجة،
 تزوجهاا  إن ألنه عليها؛ مفسدة هكذا ظهورها في ثم منه، أجنبية ألنها حرام؛ أنه واألصل
 وأن سايما  ال إليها، نظرته وتغيرت عنها، رغب عهده كان الذي اءالبه غير على ووجدها
 اا  النااس  بعاض  تجد ولهذا زوجته، يبهي مما أكثر لإلنسان تحل ال من يبهي الشيطان
 ألن شاوهاء؛  قبيحاة  امارأة  إلاى  ينظر ثم النساء، أجمل من امرأة عنده ا باهلل والعياذ
 أيضااً  ا وهي يبهيها، الشيطان أن اجتمع فإذا له، تحل ال إنها حيَّ بعينه يبهيها الشيطان

 تصاورها،  ماا  غيار  علاى  يجدها الزواج بعد ثم وتحسينها، جمالها، من وتزيد تتبهى ا
 .سيئة عاقبة هنا  يكون فسوف

 
 
تنبيه :  وال يتقعر في الكالم أو يتكلم  حال الخطبةُيستحب للخاطب القصد في الكالم

 .أعلى من مستواه بكالم يوهم السامعين أنه في مستوى 
جاء رجاالن مان   :قال  (الثابت في  صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 (.إن من البيان لسحرا: )المشرق فخطبا، فقال النبي 

 
 
 

 من التي تباح خطبتها؟: مسألة
 :ال تباح خطبة امرأِة إال إذا توافر شرطان 

 . تمنع زواجها في الحالأن تكون خالية من الموانع الشرعية التي ( 1)
 .أال يسبقه إليها غيره بخطبِة شرعية فإن ذل  ال يحل ( 2)

ال :قاال   أن النباي   (الثابت في  صحيح الجاامع   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 .على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتر  على خطبة يخطب أحدكم

 استحباب القصد في الكالم حال الخطبة

 من التي تباح خطبتها
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 ؟المبانة ماهي المعتدة وماهي : مسألة 

 رجعي طالق من أو وفاة، من معتدة مثل الغير، عدة في التي يعني «المعتدة»
 وهي إليها، الرجوع يستطيع ال بائنًا فراقًا الحياة في زوجها فارقها التي: أي ، «والمبانة»
 طالقًا، ال فسخًا مفسوخة أو عوض، على مطلقة أو تطليقات؛ ثالَّ مخر مطلقة تكون أن إما
 .النكاح ففسخ عيبًا بها هو وجد أو النكاح، فسختف عيبًا زوجها في وجدت: مثاًل

 ؟ خطبة المعتدة هل يجوز: مسألة 
 :المسألة على التفصيل اآلتي 

إن كانت المعتدة من طالٍق رجعي فإنه يحرم خطبتها تصريحًا وتعريضًا آلنها مازالات  ( 1)
 :زوجة 

 :ويجوز تعريضًا  وإن كانت معتدة من طالٍق بائن أو من وفاة يحرم خطبتها تصريحًا( 2)
[ 235: البقرة]{{ النَِّساِء ِخُطَبِة ِمْن ِبِه َعروْضتوْم ِفيَما َعَلْيكوْم ُجَناَح َواَل}}: تعالى قوله والدليل 
 إذا جنااح  علايكم  مفهومه{{ النَِّساِء ِخُطَبِة ِمْن ِبِه َعروْضتوْم ِفيَما َعَلْيكوْم ُجَناَح َواَل}: فقوله ،

 : صروحتم
 ما هو التصريح في الخطبة وما هو التعريض؟: مسألة 

 ما ال يحتمل غير الزواج مثل زوجيني نفس  ، أطلب  للزواج :التصريح 
 إذا: أو غنيماة،  مثلا   امرأة إن واهلل: لها يقول أن مثلما يحتمل غير الزواج  :التعريض 
 ذل ، أشبه ما أو لزوجة، محتاج وأنا كبرت العيال أم: أو فأخبريني، العدة انقضت

 
 

 رسول عن رواها التي «مسعود ابن بخوطبة»يستحب الخطبة بين يدي العقد بخطبة الحاجة 
   اهلل
خطباة   علمنا رسول اهلل : قال ( لحديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

الحاجة أن الحمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد اهلل فال مضال  

 لمعتدة والمبانةحكم خطبة ا

 عقد النكاح
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ياا  > !ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  له
يا أيهاا النااس   > ! !<أيها الذين ممنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون 

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبَّ منهما رجاال كثيرا ونسااء  
يا أيها الذين ممناوا  > ! !<لذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا واتقوا اهلل ا

يا أيها الاذين ممناوا اتقاوا اهلل    > ! !<اتقوا اهلل حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون 
وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقاد فااز   

 . فوزا عظيما
 اهلل سانة  على: يقول أن حاجة وال فالنة، بنتي زوجت : فيقول الرجل، زوِّج: للولي اليق ثم

: الزوج ويقول ، رسوله وسنة اهلل سنة على أنه المسلم في األصل ألن ؛ رسوله وسنة
 ،خير في بينكما وجمع عليكما، وبار  لكما، اهلل بار : للزوج يقال ثم قبلت،

أن ( و الترماذي  أباي داوود  الثابت في  صحيحي  عنه  أبي هريرة  رضي اهلللحديَّ )  
 ،. النبي  كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال بار  اهلل ل  وبار  علي  وجمع بينكما في خير

 قلوبناا،  يعمي أال اهلل نسأل ،«والبنين بالرفاء»: الجاهلية أهل يقوله ما يقول الناس وبعض
 يكاون  ال ربماا  عنه، ونعدل وبركة خير ا الموالس الصالة عليه ا الرسول عن لفظ يأتي
 البنت تكون وقد ، والزوجة الزوج بين الرفاء من أكثر الخروق من يحصل فربما رفاء، هذا
 .بكثير االبن من خيرًا
 علياه،  جبلتهاا  ما وخير خيرها أسأل  إني اللهم: ويقول ، بناصيتها يأخذ إليه زفت إذا ثم

لحديَّ أبي عبد اهلل ابن عمارو الثابات فاي     ) عليه جبلتها ما وشر شرها من ب  وأعوذ
إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما : قال  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود صحيحي 

فليقل اللهم إني أسأل  خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ ب  من شرها ومان شار ماا    
 . جبلتها عليه

 

 
 

 أركان عقد النكاح؟ما هي : مسألة 
ن عقد النكاحأركا : 

 أركان عقد النكاح
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 الزوجان( 1)
 والقباول  مقامه، يقوم من أو الولي، من الصادر اللفظ هو اإليجاباإليجاب والقبول ،  (2)

 .مقامه يقوم من أو الزوج من الصادر اللفظ هو
 وسمي أختي، زوجت  ابنتي، َزووْجت : ذل  أشبه وما واألخ، كاألب، الولي، ا مثاًل ا فيقول
 .مقامه يقوم من أو الزوج، من الصادر اللفظ هو والقبول العقد، به أوجب ألنه إيجابًا؛

 

 
 
 
 

 شروط صحة  النكاح؟ما هي : مسألة 
]*[ شروط صحة  النكاح: 
 عظيم مقام والمقام والزوجة؛ الزوج أعيانهما، على النكاح عقد ألن ،  الزوجين تعيين( 1)

: يقول أن يصح فال الزوجين، يينتع من بد ال فلذل  وحقوق، وميراَّ، أنساب، عليه يترتب
 أن باد  ال بل الكلية، في طالبًا زوجت أو الرجلين، هذين أحد زوجت أو أوالد ، أحد زوجت
 .بنتي زوجت : فيقول يعيِّنها أن بد فال الزوجة وكذل  يعين،
 ُذِنِباإَ  َفااُنِكُحوُهنو }}: تعاالى  اهلل قال التعيين، على تدل والسنة الكتاب في الواردة واألدلة
 ،[ 30: األحزاب]{{ َزووْجَناَكَها َوَطًرا ِمُنَها َزْيٌد َقَضى َفَلموا}}: وقال ،[ 25: النساء]{{ أ ْهِلِهنو
 .تام عقد عن حكاية هذا كان وإن[ 12: النساء]{{ أ ْزَواُجكوْم َتَرَ  َما ِنْصفو َوَلكوْم}}: وقال

إنها قد وهبت : النبي  امرأة فقالتأتت : قال( الثابت في  الصحيحين سهل بن سعد حديَّ )
: زوجنيهاا، قاال  : فقال رجال (. ما لي في النساء من حاجة: )نفسها هلل ولرسوله ، فقال

ما معا   : )فاعتل له، فقال(. أعطها ولو خاتما من حديد: )ال أجد، قال: قال(. أعطيها ثوبا)
 (.فقد زوجتكها بما مع  من القرمن: )كذا وكذا، قال: قال(. من القرمن

 إال إشاهاد  يكاون  ال بل مبهم، على يكون ال واإلشهاد اإلشهاد، من فيه بد ال النكاح وألن
 . معين شيء على

 شروط صحة  النكاح
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أن ( الثابت فاي  الصاحيحين    أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) :رضا الزوجين ( 2)
 ايا : قاالوا  ، «تساتأمر  حتى األيِّم تنكح وال تستأذن، حتى البكر تنكح ال»:  قال  النبي 
 والادليل  يازوج،  الاذي  هو األب كان لو حتى .تسكت أن»: قال ؟ إذنها وكيف اهلل رسول
 األب يستثن لم «البكر تنكح ال» العموم

 ألنه أولى؛ باب من النكاح ففي البيع عقد على البيع في يجبر أن يمكن ال اإلنسان كان وإذا
 مشاكل،  الزواج لكن يعها،ب علي  سهل السلعة ل  تصلح لم إذا البيع إن إذ وأعظم؛ أخطر
 الولي، هو األب كان ولو بكرًا، كانت ولو النكاح، على البنت يجبر أحد ال أنه على هذا فدل

 .العقد يصح وال يجبرها أن عليه فحرام
 خبر، هذا نهيًا، ليس هذا: قائل قال لو ، «تنكح ال»: ا والسالم الصالة عليه ا النبي وقول
 فهو النهي موضع في جاء إذا الخبر أن واعلم النهي، بمعنى الخبر هذا: نقول الجواب؟ فما
 دليال  النفاي  ألن االمتناع؛ ومعلوم منه، مفروغًا يكون األمر فكأن المجرد، النهي من أوكد
 قوله في قلنا ولهذا يفعل، ال وقد يفعل فقد المكلف، إلى الطلب توجيه والنهي االمتناع، على
 وليتاربوص : قاال  لو مما أبلغ إنه[ 221: البقرة]{{ ِبأ ُنفوِسِهنو بوْصَنَيَتَر َواُلُمَطلََّقاتو}}: تعالى

 .يتغير ال واقع أمر هذا كأن{{ َيَتَربوْصَن َواُلُمَطلََّقاتو}}: قوله ألن المطلقات؛
أن أباها زوجها وهاي   (الثابت في  صحيح البخاري  خنساء بنت خذام األنصاريةحديَّ ) 

 .نبي  فردو نكاحهاثيِّب فكرهت ذل ، فأتت ال
 على والدليل بولي، إال ينعقد ال النكاح أن يعني الولي، النكاح شروط من الثالَّ :الولي( 3)

 .صحيحال والنظر والسنة، القرمن ذل 
[ 220: البقارة ] ،{{ُيْؤِمنواوا  َحتَّاى  اُلُمُشِرِكيَن توُنِكُحوا َواَل}}: تعالى فقوله القرمن أما، 

 الغيار،  إلاى  يتعادى  متعٍد فعل «وأنكح»[ . 32: النور]{{ ِمُنكوْم األ َياَمى َوأ ُنِكُحوا}}: وقوله
 دلياًل هذا فيكون به، خوطبوا ولذل  إليهم، راجع النكاح أن على هذا فدل لألولياء والخطاب

: تعاالى  وقولاه  غيرها، ينكحها أن من بد ال بل نفسها، تزوج أن يمكن ال المرأة أن على
 َفاَل}} ،[ 232: البقرة]{{ ِباُلَمْعُروِف َبْيَنُهْم َتَراَضْوا َإَذا أ ْزَواَجُهنو َيُنِكْحَن أ ْن َتْعُضلووُهنو َفاَل}}

 ووجاه  باالمعروف،  بيانهم  تراضوا إذا أزواجهن ينكحن أن تمنعوهن ال: أي{{ َتْعُضلووُهنو
 .له أثر ال عضله لكان شرطًا الولي يكن لم لو أنه اآلية من الداللة
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 اشاتراط  في فرق ال أنه على دليل{{ أ ْزَواَجُهنو َيُنِكْحَن أ ْن َتْعُضلووُهنو َفاَل}}: تعالى قوله وفي
 من تزوجن قد أنهن على دليل{{ أ ْزَواَجُهنو َيُنِكْحَن أ ْن}}: قوله ألن والبكر؛ الثيب بين الولي
 في سواء كاح،الن في شرط الولي أن على صريحة داللتها اآلية إن: فنقول هذا وعلى قبل،
 . الثيب في أو البكر
أن النبي  (لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح الجامع )    السنة أما   قال: 
 الصحة على منصب هنا والنفي للجنس، نافية «ال»و ،  .  عدل شاهدي و بولي إال نكاح ال 

 ما ا الموالس الصالة عليه ا والنبي ولي، بدون امرأة تتزوج قد ألنه الوجود؛ على وليس
 .خبره خالف على فيقع شيء عن يخبر
 .(بولي إال صحيح نكاح ال): أي ، «بولي إال نكاح ال»: فقوله هذا وعلى
 الصحة؟ نفي على ال الكمال نفي على النفي ونحمل كامل، نكاح ال: نقول ال َلَم: قائل قال فلو
 ظااهر  ألنه واجب؛ال هو كان الصحة نفي على حمله أمكن متى ألنه ؛صحيح غير هذا: قلنا

 وألن الصاحة،  علاى  دليل دل إذا إال الكمال، بنفي النفي تفسير إلى نرجع ال ونحن اللفظ،
 .شرعا أو واقعًا الحقيقة انتفاء النفي في األصل
 فنفاي  تعاذر  فإن الوجود، نفي على يحمل النفي إن: وقلنا مرارًا، لنا تقدمت القاعدة وهذه

 .الكمال فنفي تعذر فإن الصحة،
أّيَما اْمَرأ ٍة »:قال   أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي َعاَئَشَة حديَّ ) 

فإْن َدَخال  بَهاا َفَلَهاا    . َفِنكاُحَها َباِطٌل. َفِنكاُحَها َباِطٌل. نوِكَحُت ِبَغْيِر إُذِن َوَلّيَها، َفِنكاُحَها َباِطٌل
 .«اُشَتَجُروا، فالّسُلَطاُن َوَلّي َمْن اَل َوَلّي َلُه فإِن. الَمْهُر ِبَما اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها

 شااهدان  النكااح  عقاد  علاى  يشهد ومروءة أن دينًا مستقيمين: أي :شاهدي عدل ( 4)
 أ ْو ِبَمْعُروٍف َفأ ْمِسكووُهنو أ َجَلُهنو َبَلُغَن َفَإَذا}}: تعالى قوله ذل  ودليل ومروءة، دينًا مستقيمين
 [ .2: الطالق]{{ ِمُنكوْم َعْدٍل َذَوْي َوأ ُشِهُدوا َمْعُروٍفِب َفاِرقووُهنو

 ماأموراً  كان فإذا سابق، نكاح إعادة والرجعة الرجعة، على باإلشهاد ا تعالى ا اهلل فأمر
 زوجتاه،  المراَجعاة  ألن أولى؛ باب من ابتداًء العقد على فاإلشهاد الرجعة، على باإلشهاد
 منه أجنبية وهذه
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 شاهدي و بولي إال نكاح ال:قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  حديَّ عائشة) 
 .  عدل

 
  

 ما هي شروط الولي ؟: مسألة 
 :شروط الولي خمسة 

 يعقاد  ال والمجناون  لغيره، يعقد ال البلوغ دون فالذي عاقاًل، بالغًا أي ، أن يكون مكلف(1)
 !لغيرهما؟ وليين يكونان فكيف ولي، إلى يحتاجان ألنهما لغيره؛

 هاذا  وعلى! غيرها؟ تزوج فكيف نفسها تزوج ال المرأة كانت إذا ألنه :أن يكون ذكرا (2)
 وليهاا؟  من تسأل وجاءت عم، وابن أم لها كان فلو الذكورية، الشتراط بنتها تزوج ال فاألم
 .وليًا تكون فال األنثى أما عمها، ابن: نقول
 ال:قاال    أن النباي   (في  صحيح الجامع الثابت  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 . نفسها المرأة تزوج ال و المرأة المرأة تزوج
 كال  فاي  والرشد رشيدًا، الولي يكون أن الشروط أهم من وهذا :أن يكون راشد العقل (3)

 ليس باألُكَفاء، بصيرًا النكاح، عقد بأحكام بصيرًا يكون بأن العقد في الرشد بحسبه، موضع
 الحقيقاة  في وهذا النكاح، ومصالح األكفاء يعرف بل وجهل، ِغروة عندهم ذينال الناس من
 يهماه  وال رشايدًا،  يكان  لم فإذا المرأة، مصالح نضيع لئال الوالية؛ من الفائدة محط هو

 رياال  ملياون  أعطيا   أناا : وقال شخص، إليه وجاء المال، إال يهمه وال البنت، مصلحة
 بنتي، إجبار لي أنا: وقال ابنته، وزوج األب فوافق ًا،كفؤ ليس الرجل وهذا بنت ، وزوجني

 فاي  رشاد  عنده يكون أن بد فال واليته، تصح وال يولى، أن يمكن ال فهذا المليون، وأخذ
 ويعارف  النكااح،  مصاالح  ويعرف العقد، في رشد عنده الولي هذا أن فرضنا ولو العقد،
 وال البيع يحسن فال برشيد، ليس هوشرائ بيعه في لكنه تامة، معرفة الناس ويعرف األكفاء
 مصاالح  يعرف الرجل أن دام فما بحسبه، موضع كل في الرشد ألن يضر؛ ال فهذا الشراء،
 .ويزوِّج رشيد فهو بالنكاح يتعلق ما وجميع للزوجة يجب وما والكفء، النكاح

 شروط الولي
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 كان واءس واحد، دينهما والمرأة الولي يكون أن يعني : اتفاق الدين بين الولي والمرأة(4)
 على ويدل الدين، في المختلفين بين الوالية النقطاع وذل  اإلسالم؛ دين غير أو اإلسالم دين

 بالوالية فانقطاعها بالتوارَّ، الصلة انقطعت فإذا ملتين، أهل يتوارَّ ال أنه الوالية انقطاع
 تاه ابن اليهاودي  يازوج  وكذل  النصرانية، ابنته النصراني يزوج هذا فعلى أولى، باب من

 .اليهودية
 يكاون  أن يصاح  ال العدل فغير والمروءة، الدين استقامة وهي ، «والعدالة» : العدالة(5)

 األماناة،  فيهاا  فيشترط للمرأة؟ األصلح هو ما الولي فيها ينظر نظرية، والية ألنها وليًا؛
: يقاول  اا  وجال  عازّ  ا واهلل! تصرفه؟ في فكيف خبره، في حتى مؤتمن غير والفاسق

 أن يصح ال الفاسق إذًا ،[ 6: الحجرات]{{ َفَتَبيونووا ِبَنَبٍإ َفاِسٌق َجاَءكوْم َإْن مَمنووا الَِّذيَن َهاَياأ يل}}
 . ذل  أشبه وما أخيه، بنت على وال أخته، على وال ابنته، على وليًا يكون

 
 

 سلم الترتيب في الولي للمرأة؟ما هو : مسألة 
 أ خووَها ثومو َنَزلووا، َوَإْن َبنووُه ثومو اْبنوَها، ثومو َعاَل، َوإْن أل ٍب َجدلَها موثو« إنكاحها في المرأة أبو يقدوم

 أ ُقاَربُ  ثوامو  َكاَذَلَ ،  َبنووُهَما ثومو أل ٍب، ثومو أل َبَوْيِن، َعملَها ثومو َكَذَلَ ، َبنووُهَما ثومو ألَ ٍب، ثومو أل َبَوْيِن،
 .السلُلَطاُن ثومو َواَلًء، ثومو َنَسبًا، َعَصَبِتِه أ ُقَرُب ثومو الُمُنِعُم، اُلَمْوَلى ثومو،  ََِّكاإَلْر َنَسبًا َعَصَبٍة
تنبيه :  في باب الولي يقدم األب على اإلبن بعكس اإلرَّ ألن األب أكمل نظرَا وأشد

 .شفقة 
 إذا لم يكن للمرأة ولي فمن يزوجها؟: مسألة 

 اَل َوَلّي َلُه الّسُلَطاُن َوَلّي َمْن
أّيَما اْمَرأ ٍة »:قال   أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي َعاَئَشَة حديَّ ) 

فإْن َدَخال  بَهاا َفَلَهاا    . َفِنكاُحَها َباِطٌل. َفِنكاُحَها َباِطٌل. نوِكَحُت ِبَغْيِر إُذِن َوَلّيَها، َفِنكاُحَها َباِطٌل
 .«فإِن اُشَتَجُروا، فالّسُلَطاُن َوَلّي َمْن اَل َوَلّي َلُه. ِمْن َفْرِجَهاالَمْهُر ِبَما اْسَتَحلَّ 

 
 

 سلم الترتيب في الولي للمرأة

 المحرمات في النكاح
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 ما هي المحرمات من النساء ؟ : مسألة 
 : المحرمات من النساء على قسمين 

 . أي يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع األوقات ) تحريم مؤبد ( 1) 
لتزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها ، أي يمنع المرأة من ا) تحريم مؤقت ( 2) 

 . فإن تغير الحال زال التجريم و صارت حالاًل 
                                                 

 
 أسباب التحريم ؟ما هي : مسألة 

 : ما يلي  أسباب التحريم
 النسب و الرضاعة (  2/ 1) 
 المصاهرة ( 3) 

 .نساء وهي المذكورة في مية ال
ُحّرَمُت َعَلْيكوْم ُأّمَهاتوكوْم َوَبَناتوكوْم َوأ َخَواتوكوْم َوَعّماتوكوْم َوَخااَلتوكوْم َوَبَناتو األِخ َوَبَنااتو  ): قال تعالى 

ُم الاّلِتاي  االوُخِت َوُأّمَهاتوكوُم الاّلِتي أ ْرَضْعَنكوْم َوأ َخَواتوكوم ّمَن الّرَضاَعِة َوُأّمَهاتو ِنَسآَئكوْم َوَرَباَئُبكو
ِفي ُحُجوِركوْم ّمن ّنَسآَئكوُم الاّلِتي َدَخُلتوْم ِبِهّن َفَإن ّلْم َتكوونووُا َدَخُلتوْم ِبِهاّن َفااَل ُجَنااَح َعَلاْيكوْم     

لّلاَه َكااَن   َوَحاَلَئُل أ ْبَناَئكوُم اّلِذيَن ِمْن أ ْصاَلِبكوْم َوأ ن َتْجَمُعوُا َبْيَن االُخَتْيِن إ اّل َما َقْد َسَلَف َإّن ا
  [23 / النساء( ]َغفوورًا ّرِحيمًا

 : المحرمات بالنسب : أواًل 
 ( بنات االخ و بنات األخت / العمات و الخاالت / األمهات و البنات و األخوات / سبع ) 

 : المحرمات بالرضاعة : ثانيًا 
  :أيضًا سبع ، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )  
يحُرُم من الروضاع ما يحُرُم : قال   أن النبي  (بت في  الصحيحين حديَّ ابن عباس الثا)

 . من النسب 
وعلى هذا يحرم على الرجل أمه من الرضاع و بنته من الرضاعة و أخته من الرضااعة و  

 . عمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته من الرضاعة 
 

 أسباب التحريم 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      520 

 
 
 

 أن تكون قبل الفطام خمس رضعات معلومات ، و) الرضاع الذي يثبت به التحريم 
رضعات  َركان فيما أنزل من القرمن عُش: قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 . وهي مما يقرأ من القرمن   ، فتوفي رسول اهلل  معلومات سخن بخمٍس، ثم نورمنوحُِّي

أن  المعنى أن النسخ تاأخر حتاى  : وهي مما ُيقرأ من القرمن   فتوفي رسول اهلل  معنى
 . توفي وبعض الناس لم يعرف ، فكان يقرأها على أنها مية من كتاب اهلل   رسول اهلل 

وال  ال تحارم اإلمالجاةو  : قاال   أن النبي  (حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 (   اإلمالجتان

 . اإلرضاعة  (اإلمالجة ) 
المصواة وال  ال توحِّارم  : قاال   أن النباي   (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسالم   ) 

 ( المصوتان
ال ُيحِّرم من :  قال  أن النبي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة )

 . الرضاعة إال ما فتََّق األمعاء في الثدي وكان قبل الفطام 
 

 
 

 بالمصاهرة ؟اذكر المحرمات : مسألة 
 :ما يلي  بالمصاهرةالمحرمات 

 تحرم بمجرد العقد )  أم الزوجة( 1) 
 يحرم بمجرد العقد ) زوج البنت ( 2) 
َوَرَباَئُبكوُم الاّلِتي ِفي ُحُجوِركوْم ّمان ّنَساآَئكوُم   )ابنة الزوجة المدخول بها ، لقوله تعالى ( 3) 

 ( 23/ ساء الن( )  الاّلِتي َدَخُلتوْم ِبِهّن َفَإن ّلْم َتكوونووُا َدَخُلتوْم ِبِهّن َفاَل ُجَناَح َعَلْيكوْم
 . تحرم على االبن بمجرد عقد األب عليها ) زوجة األب ( 4) 

 

 الرضاع الذي يثبت به التحريم  

 المحرمات بالمصاهرة   
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 ما معنى المحرمات مؤقتا ًَ ؟:  مسألة 
 . أي المحرمات لسبب ، وبزوال السبب يزول التحريم  :المحرمات مؤقتًا 

 ما هي  المحرمات مؤقتًا ؟ : مسألة 
]*[ المحرمات مؤقتًا خمسة : 
َوأ ن َتْجَمُعوُا َبْيَن االُخَتْيِن إ اّل َما َقْد َسَلَف َإّن الّلاَه  : )لقوله تعالى : ينالجمع بين األخت( 1) 

  [23 / النساء( ]َكاَن َغفوورًا ّرِحيمًا
 :الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ( 2) 
 جماعُ ال ُي: قال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

  . و خالتها  و عمتها و ال بين المرأِة المرأِةبين 
َواُلُمْحَصَناتو ِمَن الّنَسآِء َإاّل َما َمَلُكَت : )قال تعالى: )لقوله تعالى : زوجة الغير ومعتدته( 3) 

 ( 24 /النساء ( )أ ْيَمانوكوْم 
ملا    )والمعنى أي ُحرم عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات منهنو ، إال المسبية 

 . فإنها تحُل لسابيها بعد اإلستبراء وإن كانت متزوجة ( اليمين 
اهلل بعَّ جيشًا إلى أوطاس  رسول اهلل أن  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  ) 

، فلقوا عدوًا فقاتلوهم ،  فظهروا عليهم وأصابوا  سبايا وكان ناٌس من أصحاب رسول اهلل  
زواجهن من المشركين فأنزل اهلل عاز وجال فاي ذلا        تحرجوا من غشيانهن من أجل أ

أي فهن لكم حالل إذا انقضات عادتهن ،   (  َواُلُمْحَصَناتو ِمَن الّنَسآِء َإاّل َما َمَلُكَت أ ْيَمانوكوْم )
 . ويكون الستبراء بحيضة 

  .ال تحُل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا الثابت في  صحيحًا  :المطلقة ثالثًا ( 4) 
َفَإْن َطّلَقَها َفاَل َتِحلَّ َلُه ِمن َبْعُد َحّتَى َتُنِكَح َزْوجًا َغْيَرُه َفَإن َطّلَقَها : )قال تعالى: )لقوله تعالى 

 َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَمآ أ ن َيَتَراَجَعآ َإن َظّنآ أ ن ُيِقيَما ُحُدوَد الّلِه َوِتُلَ  ُحاُدوُد الّلاِه ُيَبّينوَهاا َلَقاْومٍ    
  [230 /البقرة ( ]ُموَنَيْعَل

 المحرمات مؤقتًا    : ثانياو 
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فإنه ال يحل للرجل أن يتزوج بزانية ، وال يحل للمرأة أن تتزوج بزاٍن  :زواج الزانية ( 5) 
 .إال أن يحدَّ كُل منهما توبة 

أ ْو  الّزاِني اَل َينِكُح َإاّل َزاِنَيًة أ ْو ُمُشِرَكًة َوالّزاِنَيةو اَل َينِكُحَهآ َإاّل َزاٍن: )قال تعالى: لقوله تعالى 
  [3 /النور ( ]ُمُشِرٌ  َوُحّرَم َذَلَ  َعَلى اُلُمْؤِمِنيَن

أن َمرَثادبن أباي   ( و الترمذي أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيحي ) 
 ، ناق وكانت صاديقته يقال لها َع وكان بمكة بغٌي ، األسارى بمكة الغنوي كان يحمُلمرثد 

َوالّزاِنَياةو  ) فنزلت  . قال فسكت عني ًا ؟ سول اهلل أنكح عناققال جئت إلى النبي  فقلت يا ر
ال  : وقاال  فدعاني فقرأها علاىو  (  اَل َينِكُحَهآ َإاّل َزاٍن أ ْو ُمُشِرٌ  َوُحّرَم َذَلَ  َعَلى اُلُمْؤِمِنيَن

 .  تنكحها
 هل تحرم عليه زوجته ؟ ، لو أن إنسانًا وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا : مسألة 

 . الصحيح، وال يمكن أن نجعل الزنا السفاح كالنكاح  أن الزنا ال أثر له لصحيحا
 لو أن إنسانًا طلق زوجته وما زالت في عدتها ثم تزوج أختها هل يصح النكاح ؟ : مسألة 

، ألن المطلقة إن كانت رجعية فهي في حكم الزوجة ، وإن كانت بائناًا لام    ال يصح النكاح
 . كاح ينقطع عنها ِعلقو الن

 ما معنى اإلستبراء ؟ : مسألة 
طلب براءة الرحم وتكون بحيضة ، بمعنى أننا ننتظر حتى تحيض حيض حتاى   :اإلستبراء 

 . نعرف أنها ليس بها حمل 
 ما هي عدة المراة ؟ : مسألة 
]*[ عدةو المرأة: 
 ( ثالثة قروء ) إن كانت تحيض 

 [  221 /البقرة ]( َن ِبأ ُنفوِسِهّن َثاَلَثَة قوُرَوٍء َواُلُمَطّلَقاتو َيَتَرّبْص: ) لقوله تعالى 
( ثالثة أشهر ) دتها ع:  اآليسة من الحيض و التي ال تحيض 

َوالاّلَئي َيَئْسَن ِمَن اُلَمِحيِض ِمن ّنَسآَئكوْم َإِن اْرَتْبتوْم َفِعّدتوُهّن َثاَلَثةو : )قال تعالى: )لقوله تعالى 
  [4 /الطالق ( ]َيِحْضَنأ ُشُهٍر َوالاّلِتي َلْم 

  و الحامل عدتها بوضع الحمل: 
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َوُأْواَلتو األْحَماِل أ َجلوُهّن أ ن َيَضْعَن َحْمَلُهّن َوَمن َيّتِق الّلَه َيْجَعل ّلُه ِماْن أ ْماِرِه   : )تعالى هلوقل
  [4/الطالق ( ]ُيْسرًا
ال تووطأ حامٌل حتاى   :قال   أن النبي  (أبي داوود حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح ) 

 . تضع وال ذاِت حمٍل حتى تحيض حيضة 
: ) قال   أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ ُرَويفع بنت ثابت الثابت في  صحيحي ) 

 . ال يحلُ  المرٍئ يؤمن باهلل و اليوم اآلخر أن َيْسقَي ماَءُه زرع غيره 
 
 
   

 

 

 سد ؟ما الفرق بين النكاح الباطل والفا: مسألة
ما أجمع العلماء على فساده مثل أن ينكح الرجل امرأًة ثم يتبين لاه أنهاا    :النكاح الباطل 

 .أخته من الرضاعة 
 .ما اختلف العلماء في فساده مثل النكاح بال ولي وال شهود :أما النكاح الفاسد 

 ما هي األنكحةو الفاسدة ؟: مسألة 
]*[ األنكحةو الفاسدة هي ما يلي: 

 مهر وال موليته اآلخر يزوجه أن على موليته يزوجه بأن الشغار وفوسِّر :الشغار  نكاح( 1)
 .بينهما

. نهى عن الشغار  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته، ليس بينهما صداق

بعد انقضاء عدتها ثام يطلقهاا لتحال    ( المطلقة ثالثا)ن يتزوج وهو أ :نكاح المحلل ( 2)
 .للزوج األول 

 اهلل  لعان :قاال   أن النباي  ( و الترمذي أبي داوود حديَّ علّي الثابت في  صحيحي )  
 . له والمحلَّل المحلِّل

أال أخباركم  :قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح ابن ماجاة  عقبة بن عامر حديَّ ) 
 . له والمحلَّل المحلِّل اهلل  لعن ، مستعار قالوا بلى يا رسول اهلل قال هو المحللبالتيس ال

 فاسدة  األنكحة ال
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هو أن يعقد الرجل على المرأة يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا أو غيار ذلا     :المتعة  نكاح( 3)
 .يجوز ال متعة نكاح فإنه زمن أو بعمل، موقت نكاح كل إذًا فالقاعدةمن اآلجال المعلومة ، 

متعة النسااء   نهى عن  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه ّيحديَّ عل)
 .يوم خيبر وعن أكل الحمر األنسية 

 اا  عنه اهلل رضي ا الجهني معبد بن سبرة عن  مسلم حديَّ في كما ،  النبي عن ثبت و
 وصرح بحرمتها،  النبي فصرح «القيامة يوم إلى حرام إنها»: المتعة عن وقال خطب، أنه

 بأماد  مقياد  خبارٌ  هو ثم النسخ، يدخله ال والخبر خبٌر، وهذا ، «القيامة يوم إلى»: بقوله
 ينسخ أن يمكن ال أنه ذل  فمعنى القيامة، يوم إلى حرمه  الرسول دام فما الدنيا، به تنتهي
 بمعناى  لكان  الثابت في  صاحيح  خبر وهذا حرام، إنها: قال أحدًا أن فلو أبدًا، الحكم هذا

 فياه؛  النسخ دخول يمكن ما هذا لكن: قلنا النسخ، يدخله الحكم بمعنى الذي والخبر الحكم،
 .«القيامة يوم إلى»: قال أنه والسبب

 
 
 

 ؟النكاح في الشروط و النكاح شروطما الفرق بين : مسألة 
 َفَقادْ  َبُغَتًة ِتَيُهْمَتْأ أ ْن السواَعَة َإالَّ َيُنظوُروَن َفَهْل}}: تعالى قوله ومنه العالمة، اللغة في الشرط
 عالماتها،: أي[ 11: محمد]{{ أ ُشَراطوَها َجاَء
]*[أوجه أربعة من فهو النكاح، في الشروطو النكاح شروط بين الفرق أما: 
وضاعها  الذي هو ا وتعالى سبحانه ا فاهلل الشارع، وضع من النكاح شروط أن :أواًل 

 .شرطها الذي وهو العاقد، وضع من فهي النكاح في الشروط وأما شروطًا، وجعلها
عليهاا  تتوقاف  فاال  فياه  الشروط أما النكاح، صحة عليها يتوقف النكاح شروط :ثانيًا 

 .النكاح فسخ شرطه فات فلمن لزومه، عليها يتوقف إنما صحته،
هاي  ممن إسقاطها يمكن النكاح في والشروط إسقاطها، يمكن ال النكاح شروط أن :ثالثًا 
 .له

 النكاح في الشروط
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تنقسم النكاح في والشروط وفاسد، الثابت في  صحيح إلى تنقسم ال النكاح روطش :رابعًا 
 .وفاسد الثابت في  صحيح إلى

 ما حكم الشروط؟: مسألة 
 بالوفااء  اآلمارة  األدلاة  عموم ذل  على والدليل.يجب الوفاء بها إذا صح  :حكم الشروط 

 َكاانَ  اُلَعْهَد َإنو ِباُلَعْهِد َوأ ْوفووا}} ،[ 1: المائدة]{{ قووِدِباُلُع أ ْوفووا مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}: بالعقد
 [34: اإلسراء]{{ َمْسُؤواًل

 أن الشاروط  أحاق  »:قال   أن النبي  (حديَّ عقبة ابن عامر الثابت في  الصحيحين )
 «الفروج به استحللتم ما به توفوا

  أن النباي  ( ي وابن ماجاة  حديَّ عمرو ابن عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذ)
 . حالاًل حرم أو حرامًا أحل شرطًا إال شروطهم على المسلمون» : قال
 
 
 

 ؟ النكاح في الشروطما هي أنواع : مسألة 
]*[وفاسادة  مفسدة، غير وفاسدة صحيحة، :أقسام ثالثة إلى تنقسم النكاح في الشروط 

 .مفسدة
 (األول) :منهاو العقد، معها يصح صحيحة، شروط: 

{{ ِبااُلُعقوودِ  أ ْوفووا مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}: بالعقد بالوفاء اآلمرة األدلة عموم ذل  على والدليل
 [34: اإلسراء]{{ َمْسُؤواًل َكاَن اُلَعْهَد َإنو ِباُلَعْهِد َوأ ْوفووا}} ،[ 1: المائدة]
 أن الشاروط  أحاق  »:قال   أن النبي  (حديَّ عقبة ابن عامر الثابت في  الصحيحين )

 «الفروج به استحللتم ما به توفوا
  أن النباي  ( حديَّ عمرو ابن عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة ) 

 . حالاًل حرم أو حرامًا أحل شرطًا إال شروطهم على المسلمون» : قال
 (الثاني : )مثل نكااح الشاغار   . ا تبطل العقد وال يجب الوفاء به :فاسدة مفسدة  شروط

 .ونكاح المحلل ونكاح المتعة 

 أنواع الشروط
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 (َّالثال )وهاو ال يبطال   [ هو ما كان منافيًا لمقتضى العقد]:فاسدة غير مفسدة  شروط
مثل أن يشترط أن ال نفقة لها ومثال أن تساأل المارأة طاالق     .العقد وال يجب الوفاء به 

 .ضرتها عند النكاح
 الشروط والدليل على أنه ال يجب الوفاء بهذه

ما بال أقوام يشترطون شاروطا  :قال   أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
شرط ليست في كتاب اهلل، من اشترط شرطا ليس في كتاب اهلل فليس له، وإن اشترط مائة 

 .، شرط اهلل أحق وأوثق 
 لو شرط الزوج أن تكون الزوجة بكرًا فباتت ثيبًا فهل له الفسخ؟: مسألة 

 :ألن الشرط صحيح ويرجع بالمهر على من غّره  ه الفسخل
 أن الشاروط  أحاق  »:قال   أن النبي  (حديَّ عقبة ابن عامر الثابت في  الصحيحين )

 «الفروج به استحللتم ما به توفوا
  أن النباي  ( حديَّ عمرو ابن عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة ) 

 . حالاًل حرم أو حرامًا أحل شرطًا إال شروطهم على المسلمون» : قال
 هل يجوز للمرأة أن تشترط طالق ضرتها؟: مسألة 

ليس فاي  وال يجب الوفاء بهذا الشرط، فكل شرٍط ال يجوز للمرأة أن تشترط طالق ضرتها 
 .  شرطكتاب اهلل فليس له، وإن اشترط مائة 

ما بال أقوام يشترطون شاروطا  : قال  أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
شرط ليست في كتاب اهلل، من اشترط شرطا ليس في كتاب اهلل فليس له، وإن اشترط مائة 

 .، شرط اهلل أحق وأوثق 
  أن النباي   (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

وا، وال يبيع الرجل على بيع أخيه، وال نهى رسول اهلل  أن يبيع حاضر لباد، وال تناجش:قال 
 (.تسأل المرأة طالق أختها لتكفأ ما في إنائهاال يخطب على خطبة أخيه، و

 
 

 ما هو العيب الذي يثبت به الخيار؟: مسألة 

 العيوب في النكاح
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 [هو كل ما يفوِّت مقصود النكاح] :العيب الذي يثبت به الخيار 
 .اإلستمتاع واإلنجاب والخدمة : وأهم مقاصد النكاح 

 ما هي أقسام العيوب في النكاح التي يثبت بها الفسخ؟: مسألة 
]*[ أقسام العيوب في النكاح التي يثبت بها الفسخ: 

 .عيوب تختص بالرجل ( 1)
 .عيوب تختص بالمرأة ( 2)
 . عيوب مشتركة بينهما(3)
 أواًل العيوب التي تختص بالرجل و التي يثبت بها الفسخ: 
 . الذكر مقطوع: يأ «مجبوبًا يكون أن[ 1]

 ال صاغير،  جازء  ذكره من له بقي ما: أي ، «الفسخ فلها به يطأ ال ما له بقي أو»: قوله
 .كالعدم وجوده فهذا به، الوطء من يتمكن

 . زوجته جماع من يتمكن ال أي الجماعأي محبوس عن  :أن يكون عنينًا [ 2]
الخصيتين كأن يضربه  أي رض عروق( رض الخصيتين) أن يكون به ِخصاء أو ِوجاء[ 3]

 .إنسان فيكون شبيه بالخصاء 
 االساتمتاع، مان   ،تفوت مقصود النكااح   ه ألنه ؛العيوب يثبت للمرأة الخيار فيها  ههذو

 .واإلنجاب 
 العيوب التي تختص بالمرأة و التي يثبت بها الفسخ : ثانيًا: 
 الاذكر،  يسالكه  ما سدودًا،م المرأة فرج يكون أنه معناه الرتقو : روَتقوأن يكون بها ( 1)

 .واالستمتاع الولد من النكاح مقصود يفوت ألنه الخيار؛ للزوج يثبت فهذا
 طاارئ،  وهاو  كاألول، وحكمه فيسده، الفرج في ينبت لحم وهو  :َقَرن أن يكون بها( 2)

 .أصلي واألول
 هاا من فيضايق  المارأة،  مسالكي  بين التي اللحمة في ورم وهو : َعَفُلأن يكون بها ( 3)

 .الذكر فيه ينفذ فال فرجها،
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 وَمِنايٍّ،  باول  مخرج بين ما: أي سبيليها، بين ما انخراق وهو  : َفُتقوأن يكون بها ( 4)
 الحمال،  يمنع قد وأيضًا المني، مخرج إلى البول تسرب إلى يؤدي وربما التلذذ، يمنع وهذا
 .عيبًا هذا يكون وحينئٍذ الرحم، إلى يصل فال المني، لضياع سببًا االنفتاق هذا يكون بحيَّ

 االساتمتاع، مان   ،تفوت مقصود النكااح   ه ألنه ؛العيوب يثبت للمرأة الخيار فيها  ههذو
 .واإلنجاب 

 العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة و التي يثبت بها الفسخ : ثالثًا: 
 هاو  يعناي  يحبساهما،  أن يمكان  ال أنه استطالقهما ومعنى غائط، أو بول استطالق( 1)

وهذا يثبت به الخياار   العيوب، من يكون ما أشد من عيب، الغائط أو البول فسلس السلس،
 .لما فيه من النفرة 

 يكاون  باساور ، وهما داءان يصيبان المقعدة ،ال أن يكون بأحدهما باسورًا أم ناصورًا(2)
 شايء  أي يحدثان ال أنهما ومع ملوثًا، يكون ودائمًا بارزًا، يكون والناصور المقعدة، داخل

 إذا ألنه العيوب؛ من هذا إن: يقولون ذل  ومع أيضًا، المنظر يشوهان وال للجماع، بالنسبة
، وهاذا  الرجال  مع للمرأة بالنسبة وكذل  لها، يرتاح ال ناسورًا أو باسورًا بامرأته أن ذكر

 .يثبت به الخيار لما فيه من النفرة 
 .ه الخيار لمل فيه من النفرة ، وهذا يثبت ب أن يكون بأحدهما برٌص أو جذام( 3)
تنبيه : [البرص : ] رأس بقادر  ولو البرص فهذا ،الجلد بياض وهومرٌض معروف 

 الثالثاة  قصة في الحديَّ في جاء ولهذا بالزوجة، أو بالزوج كان سواء عيبًا، يعتبر اإلبرة
ضًا يثبت وهذا  العيب أي «به الناس قذرني الذي عني ويذهب»: قال أبرص أحدهم كان الذين

 .به الخيار لما فيه من النفرة 
 وهو عيب، ش  ال وهوداٌء معروف تتساقط منه األطراف ويتناثر منه اللحم ، [ : والجذام]
حديَّ )  *كما في  المجذوم، من بالفرار أمر  النبي أن السنة في جاء وقد معٍد، ا أيضًا ا

قاال رساول   :قال   النبي  أن (الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه 
 (.ال عدوى وال طَيرة، وال هامة وال صفر، وِفرو من المجذوم كما تفرل من األسد: )اهلل 

 يختلطاوا  لئال واحد؛ مكان في الجذمى يعزل أن السلطان على يجب :قالوا العلماء إن حتى
 .الداء هذا فينتشر بالناس
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 هل العيوب محصورٌة فيما سبق ؟: مسألة 
التي يثبت بها الفسخ محصورٌة فيما سبق وإنما العيوب التي يثبت بها الفسخ  لعيوبليست ا

 (.كل ما يفوت به مقاصد النكاح من اإلستمتاع واإلنجاب والخدمة) لخا ضابط معين هو 
 لو وجد الزوجة عمياء هل يعد هذا عيبًا يثبت به الفسخ؟: مسألة 

اإلساتمتاع  )ين من مقاصد النكااح هماا   ألنه يفوت مقصود نعم هذا عيٌب يثبت به الفسخ
 (.والخدمة
 لو وجد أحد الزوجين عقيمًا هل يعد هذا عيبًا يثبت به الفسخ؟: مسألة 

 .ألنه يفوت أهم مقصود من مقاصد النكاح وهو اإلنجاب  نعم هذا عيٌب يثبت به الفسخ
 ما هي الصيغة التي يفسخ بها النكاح؟: مسألة 

 أحد يوكل أو، فيكون قد باشر الفسخ بنفسه  لعيب الذي فيهايقول فسخت نكاحي من فالنة ل
 .بذل  الزوجين
 لو فسخ الزوج الزواج بعد الدخول وبعد ظهور العيب فهل للزوجة المهر؟: مسألة 
 مفهاوم  مان  ذلا   نأخذ،  بعد الدخول وبعد ظهور العيب العقد في المسمى المهرللزوجة 

{{ َفَرْضتوْم َما َفِنْصفو َفِريَضًة َلُهنو َفَرْضتوْم َوَقْد َتَمسلوُهنو أ ْن َقْبِل ِمْن َطلَُّقتوُموُهنو َوَإْن}}: قوله
 المهر، يثبت المسيس بعد من أنه{{ َتَمسلوُهنو أ ْن َقْبِل ِمْن}}: قوله فمفهوم ،[ 230: البقرة]

  باي  أن الن( و الترماذي  أبي داوود الثابت في  صحيحي َعاَئَشَة لحديَّ ) و كذل ، وهو
فاإْن  . َفِنكاُحَها َباِطٌل. َفِنكاُحَها َباِطٌل. أّيَما اْمَرأ ٍة نوِكَحُت ِبَغْيِر إُذِن َوَلّيَها، َفِنكاُحَها َباِطٌل»:قال 

 .«فإِن اُشَتَجُروا، فالّسُلَطاُن َوَلّي َمْن اَل َوَلّي َلُه. َدَخل  بَها َفَلَها الَمْهُر ِبَما اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها
 .، ولكن للزوج أن يرجع بالمهر على من غروه الدخول بعد يثبت إذًا فالمهر ، 
 
 

جعل اهلل تعالى لكٍل من الزوجين حقوقًا وواجبات تجاه اآلخر حتى تديم الماودة والرحماة   
 َوَلُهّن ِمُثُل اّلِذي َعَلْيِهّن ِباُلَمْعُروِف َوَللّرَجاالِ : )بينهما ، وجمع هذه الحقوق في قوله تعالى

 [221: اآلية -البقرة : سورة( ]َعَلْيِهّن َدَرَجٌة َوالّلُه َعِزيٌز َحكويٌم
 بتفصيل حقوق الزوجين السنة الصحيحة وجاءت: 

 الحقوق الزوجية
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قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة َعْمرِو بِن األْحَوِص حديَّ )
ِعُنَدكْم َلْيَس َتْمِلكووَن ِمُنُهّن َشْيئًا َغْيَر ذَلاَ ،   أاَل واْسَتْوُصوا بالّنَساِء َخيرًا، فإّنَما ُهّن َعواٌن»:

إاّل أ ّن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة َفَإْن َفَعُلَن َفاهُجُروُهّن في المَضاِجِع َواْضاِرُبوُهّن َضاْربًا َغْياَر    
وَلنَسااَئكْم َعَلاْيكوْم   . َعَلى ِنَساَئكوم َحّقًا أ اَل إّن َلكوْم. َفإْن أَطْعنكوُم َفاَل َتْبغووا عَلْيِهّن َسِبياًل. ُمَبّرٍح
َفأ ّما َحقّكْم َعَلى ِنَساَئكوْم َفاَل ُيوِطئَن فوُرشكوْم َمْن َتُكَرُهوَن واَل َياْأَذّن فاي ُبُياوِتكوْم َلَماْن     . َحقًا

 .«ِمِهنأاَل وَحقُهّن َعَلْيكوْم أْن توحِسنووا َإَلْيِهّن ِفي ِكْسَوِتِهّن وَطَعا. َتُكَرُهوَن
 .حقوق الزوجين مبتدأ  بحقوق المرأة وها  شيئًا من التفصيل في 

 
 
 

 ؟ حقوق الزوجةما هي : مسألة 

 ]*[بعد إذ كانت تباع وتشترى وتاورَّ فاي المجتمعاات     لقد حفظ اإلسالم للمرأة حقها
 ، ، وتثبتها للمرأة الشريعة الغراء عدة نصوص تبين هذه الحقوق فيالجاهلية، وقد وردت 

لقد اقتضت حكمة اهلل سبحانه وتعالى وعلمه أن يجعل القوامة للرجال على النساء، وذل  و
الرجال قوامون على النساء بما فضل ): تعالى قال بما فضلهم به عليهن من النفقة وغيرها

ولكن لم يجعال سابحانه   . [.34:النساء]{ اهلل بعضهم على بعض وبما أنففوا من أموالهم 
، كما كان الحال  ، أو لعضلهن إياها القوامة سببًا لالستهانة بحقوق النساءوتعالى مثل هذه 

إن النساء أمانات في أيديكم، وإن اهلل قد استرعاكم هذه األمانات   ، المجتمعات الجاهلية في
 معنها يوم القيامة، هل أديت ونمسئولوإنكم  ، وأحسنوا رعايتها يحسن اهلل إليكم فصونوها،

  !؟موضّيعت محقوقها أم فرطت

قاعدة شرعية هي أن خير الناس من كان خيرًا ألهله ، فكلما كان اإلنساان   النبي بين  و
 . وأكثر تأسيًا به  النبي أقرب إلى هذا القول كان أكثر امتثااًل لقول 

أ َنا َخْيُركوْم َخْيُركوْم أل ْهِلِه، َو» : قال  أن النبي (  الثابت في  صحيح الترمذيحديَّ عائشة )
 .ألهليَخْيُركوْم 

 حقوق الزوجة
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النساء  حقوق وتعالى ورسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم على حفظ هذه حرص سبحانهو
 :وها  حقوق الزوجة جملًة وتفصيال ،  وتأديتها إليهن على الوجه الشرعي المسنون

  
 ]*[ حقوق الزوجة جملًة: 
 ـــ ـــ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  

 .بالمعروف وحسن الخلق المعاشرة (  1) 
 المهر( 2)
 القوامة عليها وتأديبها إذا خاف نشوزها( 3)
 والُسُكَنىالنفقة ( 4)
 حق المبيت والمعاشرة وقضاء الوطر( 5)
 :عدم التعرض للوجه بالضرب أو التقبيحو امعاملته التأدب في( 6)
 عدم الهجر في غير البيت( 0)
 مداراتها ومالطفتها( 1)
 :يها ويتحمل األذى منها وأن يعفو عن زالتها أن يصبر عل( 9)
 النهي عن التماس عثرات النساء( 10)
 أن يعين الزوجة في أمور الدنيا واآلخرة (11)
 أن يحفظها ويصونها عن كل ما يخدش دينها وشرفها ( 12)
 الَغْيرة عليها ( 13)
  الضروري من أمور دينهاالخير ويأمرها به والسيما يعلمها أن   (14)
 : وأال يذكر عيبهاأال ُيُفِشي ِسَرها ( 15)
 أن يعدل بينها وبين ضرتها ( 16)
 :التي تجلب المحبة أن يتعاهدها بالهدايا ( 10)
 أال يمنعها من زيارة أهلها( 11)
 : المحافظة على مالها وعدم التعرض له إال بإذنها( 19)
 : حق الخلع( 20)

]*[]*[]*[]*[ 
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 ن التفصيلوها  حقوق الزوجة بشيٍء م  : 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 : المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق ( 1)
 (.19: النساء( )َوَعاِشُروُهنو ِباُلَمْعُروِف: )قال اهلل تعالى مبيِّنًا هذا الحّق

 : رحمه اهلل تعالى) ابن كثير  قال ]*[

لهن، وَحّسنووا أفعالكم وهيئاتكم بحسب  طيُِّبوا أقوالكم: أي( ْعُروِفَوَعاِشُروُهنو ِباُلَم): وقوله
 َوَلُهنو ِمُثُل الَِّذي َعَلْيِهنو} : أنت بها مثله، كما قال تعالى قدرتكم، كما تحب ذل  منها، فافعل

 [221:البقرة]{ ِباُلَمْعُروِف 
صحيحة كما في الحاديَّ  خير الناس ألهله بنص السنة ال صلى اهلل عليه وسلموكان النبي 

 :اآلتي 
َخْيُركوْم َخْيُركوْم أل ْهِلِه، َوأ َنا » : قال  أن النبي (  الثابت في  صحيح الترمذيحديَّ عائشة )

 . ألهليَخْيُركوْم 
أهَلاه،   َجِميل الِعُشَرة دائام الِبُشاِر، ُياداِعبُ    أخالقه صلى اهلل عليه وسلم أنه وكان من

إنه كان يسابق عائشة أم الماؤمنين   ُيضاِح  نساَءه، حتىُعُهم َنَفَقته، ووَيَتَلطَّفو بهم، وُيوسِّ
 :كما في الحديَّ اآلتي  َيَتَودوُد إليها بذل 

كانت مع النبي  في سفر :أنها (صحيح البخاري الثابت في  عائشة رضي اهلل عنها حديَّ ) 
 .ال هذه بتل  قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فق

قاال    أن النبي  ( جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامعحديَّ ) 
 و امرأتاه  الرجال  مالعبة  :  أربعة يكون أن إال لعب و لهو اهلل ذكر من ليس شيء كل:

 .  السباحة الرجل تعليم و الغرضين بين الرجل مشي و فرسه الرجل تأديب
أن يتصنع لها كما تتصنع له معروفومن المعاشرة بال:  

تتزين  كما أحب أن المرأتيإني ألحب أن أتزين : " ابن عباس رضي اهلل عنهما يقول وكان
 الجامع ألحكام القرمن". لي 
  :رحمه اهلل وقال ابن سعدي ]*[
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وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، ويادخل  "
فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في .   النفقة والكسوة ونحوهمافي ذل

  ."ذل  الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت األحوال
: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاي خطباة الاوداع   : وعن جابر رضي اهلل عنه قال

 .((واتقوا اهلل في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اهلل))
 :رحمه اهلل  قال النووي []*
وقاد جااءت   . فيه الحَّ على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف" 

  .أحاديَّ كثيرة صحيحة في الوصية بهن، وبيان حقوقهن، والتحذير من التقصير في ذل 
 أن النباي   (األنصاري الثابت في  صحيح مسالم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه  حديَّ ) 

 . منها مخر رضيال يفر  مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا :قال 
 :رحمه اهلل  قال الشوكاني ]*[ 
فيه اإلرشاد إلى حسن العشرة، والنهي عن البغض للزوجة بمجارد كراهاة خولواق مان     " 

أخالقها، فإنها ال تخلو مع ذل  عن أمر يرضاه منها، وإذا كانت مشتملة علاى المحباوب   
  ."ح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبةوالمكروه فال ينبغي ترجي

 تنبيه فمنهم مان ال تعارف الرحماة    ،  وليعلم أن الناس في العشرة طرفان مذمومان
ومنهم من يفرط في التساهل والتسامح حتى ينفلت زمام األماور  ،  والعطف إلى قلبه سبياًل

 .والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنهمن يده، 
]*[لمحاور التي تكون بها العشرة بالمعروف في األقوال بين الزوجين فيوجعل العلماء ا 
 :أحوال أربع
إذا نادى الزوج الزوجة، وإذا نادت الزوجة زوجهافي النداء، : األول . 
تطلب منه أو يطلب منهافي الطلب عند الحاجة: الثاني ، . 
َّوالكالم، والحديَّ، والمباسطة عند المحاورة،: والثال . 
عند الخالف والنقاش: بعوالرا.  
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إذا نادت المرأة بعلها فإنه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسان   .عند النداء:  الحالة األولى
النداء، كان رسول اهلل صلى اهلل عليه ومله وسلم ينادي أم الماؤمنين عائشاة رضاي اهلل    

 !( يا عائش: )عنها، فيقول
المالطفة، وحسن التبعلل من رسول اهلل صالى  إن هذا اللفظ يدل على اإلكرام و :قال العلماء

 اهلل عليه ومله وسلم ألهله، 
فالغلظة والوحشية في النداء بأسلوب القسر والقهر مان الرجال أو بأسالوب الساخرية     

 ...والتهكم من المرأة تفسد المحبة، وتقطع أواصر األلفة بين الزوج والزوجة
أو تحقِّره بهاا، وكاان بعاض     مة تنتقصهومن األخطاء كذل  أن الزوجة تختار لزوجها كل

األفضل أال تناديه وأال يناديها باالسم المجرد، فمن أكرم ما يكون في الناداء  : العلماء يقول
 . النداء بالكنية، فهذا من أفضل ما يكون

إال قابلته المارأة بمثال    إنه ما من زوج يألف ويعتاد نداء زوجته بالمالطفة: وقال العلماء
فإن النساء جبلن على المالطفة، وجبلت على حب الدعة والرحماة واأللفاة،   ذل  وأحسن، 

 . فإذا قابلها الزوج بذل  قابلته بما هو أحسن وأفضل
أمرًا، يطلب ذل   إذا خاطب الرجل امرأته عند الطلب وأراد منها. عند الطلب: الحالة الثانية

نتقاص، والمارأة إذا طلبات مان    منها بأسلوٍب ال يشعرها بالخدمة واإلذالل واالمتهان واال
بعلها شيئًا ال تجحفه وال تؤذيه وال تضره، وال تختار الكلمات واأللفاظ التي تقلقه وتزعجه، 

وانظار إلاى الحاديَّ    فهذا مما يحفظ اللسان، ويعين على العشرة بالمعروف في الكلمات، 
  :اآلتي 

في المسجد فقال يا   هلل رسول ا بينما : قالت (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
 . فناولته  إن حيضت  ليست في يد  : إني حائض فقال : فقلت الثوب ناولينيعائشة  

 صلى اهلل عليه ومله وسلم، يسأل حاجته من أم المؤمنين، فلماا   فانظر إلى رسول األمة
طاعتها ال أستطيع إبهامًا، أو معللة عدم اسات : اعتذرت، اعتذرت بالعذر الشرعي، وما قالت

: إني حائض، فبماذا تأمرني؟ وماذا تريد؟ وكيف أفعال؟ فقاال  : بشيٍء مجهول، وإنما قالت
 . ، أي إذا ناولتينيها فإن دخول اليد ليس كدخول الكل(إن حيضت  ليست في يد )
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وال ينبغي للرجل أن ُيحادَِّّ كاٌل    حالة الحديَّ والمباسطة، فال ينبغي للمرأة: الحالة الثالثة
ر في وقٍت ال يتناسُب فيه الحديَّ؛ ولذل  ذكر بعض أهل العلم أن مان األذياة   منهما اآلخ

بالقول أن تتخير المرأة ساعات التعب والنصب لمحادثة الزوج، أو يتخير الازوج سااعات   
التعب والنصب لمحادثة زوجته، فهذا كله مما يحدَّ السآمة والملال، ويخاالف العشارة    

إذا باسط الرجل امرأتاه فليتخيار أحسان    : ، وقالوابالمعروف التي أمر اهلل عز وجل بها
 . األلفاظ، وإذا قص لها تخير أحسن القصص وأفضلها، مما يحسن وقعه ويطيب أثره

فمن العشرة بالمعروف إذا وقع الخالف بين الرجل عند الخصومة والنزاع، : الحالة الرابعة
خطأ إن أخطأت بأسلوٍب بعياٍد  ينه وبين امرأته، وأن يبين لها الوالمرأة أن يحدد الخالف ب

عن التعنيف والتقريع إذا أراد أن يقرِّرها، وبعد أن تقر وتعترف إن شاء وبخها وإن شااء  
عفا عنها، أما أن يبادرها بالهجوم مباشرة قبل أن يبين لها خطأها فإن هذا مما يقطع األلفة 

 والمحبة ويمنع من العشرة بالمعروف؛ ألنها تحس وكأنها مظلومة، 
 أن الرجل إذا عتب على امرأته شيئًا أن يتلطف في بيان خطئها، كان  :واألفضل واألكمل

رسول اهلل صلى اهلل عليه ومله وسلم يعلم متى تكون أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنهاا  
 ، (ورب محمد: )راضيًة عنه ومتى تكون ساخطة، فإن كانت راضيًة عنه قالت

، فعلم عليه الصالة والسالم (ورب إبراهيم: )ضي اهلل عنهاوإن كان في نفسها شيئًا قالت ر
 أنها ما اختارت الحلف 

قال لي رسول اهلل صالى اهلل  : قالت (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديَّ )
من أين : فقلت: قالت( إني ألعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى: )عليه وسلم

ال ورب محماد، وإذا كنات   : ذا كنت عني راضية، فإنا  تقاولين  أما إ: )تعرف ذل ؟ فقال
 . أجل واهلل يا رسول اهلل، ما أهجر إال اسم : قلت: قالت(. ال ورب إبراهيم: غضبى، قلت

]*[]*[]*[]*[ 
 :المهر ( 2)

هو المال الذي يجب فاي عقاد   ، ف وهو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء
ه في النكاح، وهو َلاِذَب إلشعاره بصدق رغبٍة" الصداق" لزوجته، ويسمى النكاح على الزوج 

 [4اآلية  /النساء] ( َومتووا النَِّساَء َصُدَقاِتِهنو ِنْحَلًة)  : حق خالص للمرأة كما قال تعالى
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النحلة تعني الهبة؛ ألن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، وجعل الصاداق للمارأة،   و
 . عوض فكأنه عطية بغير

لما قادمنا إلاى   :قال  (الثابت في الصحيحين  عبد الرحمن بن عوف رضي اهلل عنهحديَّ )
إناي أكثار   : بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربياع  المدينة مخى رسول اهلل 

األنصار ماال، فأقسم ل  نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت ل  عنها، فاإذا حلات   
: قاال . ال حاجة لي في ذل ، هل من سوق فيه تجاارة؟ : عبد الرحمن فقال: تزوجتها، قال

ثم تابع الغدو، فما لباَّ  : فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال: سوق قينقاع، قال
(. تزوجات : )أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم 

زنة نواة من ذهاب،  : قال(. كم سقت: )ألنصار، قالامرأة من ا: قال(. ومن: )نعم، قال: قال
 (.أولم ولو بشاة: )أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم

 :رحمه اهلل  قال الطبري ]*[ 
 ."وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة الزمة: يعني بذل  تعالى ذكره"

ن أنه ال يجوز له وطء في نكاح بغير المسلمي أجمع علماء" : ابن عبد البر قالقال  ]*[
 ."صداق دينًا أو نقدًا

العقود، وتأكيدًا  وهذا المهر حق للمرأة أثبته الشارع لها توثيقًا لعقد الزواج الذي هو أخطر
في االرتباط بها حيَّ بذل لها  على مكانة المرأة، وشرفها، ودلياًل على صدق رغبة الرجل

فيما هو عزيز، كما إنه سبب لديمومة النكاح  ال يبذل إالالمال الذي هو عزيز على النفس، و
 .واستمراره

حصول لهاا إال   إن مل  النكاح لم يشرع لعينه، بل لمقاصد ال" :قال الكاساني رحمه اهلل ]*[
بنفس العقد؛ لما يجري باين   بالدوام على النكاح والقرار عليه، وال يدوم إال بوجوب المهر

الطالق من الوحشة والخشونة، فلاو لام    ي تحمل الزوج علىالزوجين من من األسباب الت
عن إزالة هذا المل  بأدنى خشونة تحادَّ بينهماا،    يجب المهر بنفس العقد ال يبالي الزوج

لم يخف لزوم المهر فال تحصل المقاصد المطلوبة من النكااح،   ألنه ال يشق عليه إزالته لما
 وافقة، وال تحصل الموافقاة إال إذا كانات  النكاح ومقاصده ال تحصل إال بالم وألن مصالح

وال يكون ذل   المرأة عزيزة مكرومة عند الزوج، وال عزة إال بانسداد طريق الوصول إليها،
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األعين فيعّز باه إمسااكه    إال بمال له خطر عند الزوج ألن ما ضاق طريق إصابته يعز في
هانت في عاين الازوج    إمساكه، ومتى وما يتيسر طريق إصابته يهون في األعين فيهون

 –مقاصد النكاح، وألن المل  ثابت في جانبهاا   تلحقها الوحشة فال تقع الموافقة وال تحصل
في المتعة، وأحكام المل  في الحرة تشعر بالذل والهوان،  إما في نفسها وإما –أي الزوجة 

 . مال له خطر لينجبر الذل من حيَّ المعنى فال بد أن يقابله
 :رحمه اهلل  يةوقال ابن تيم ]*[
والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله ومجله ال يزيد على مهر "

أزواج النبي وال بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، نحاوا مان   
تسعة عشر دينارا، فهذه سنة رسول اهلل من فعل ذل  فقد اساتن بسانة رساول اهلل فاي     

فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول اهلل صلى اهلل ... الصداق
عليه وسلم اللواتي هن خير خلق اهلل في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة 

فأماا الفقيار   . وهذا مع القدرة واليسار. وكذل  صداق أمهات المؤمنين. فهو جاهل أحمق
 ."ق المرأة إال ما يقدر على وفائه من غير مشقةونحوه فال ينبغي له أن يصد

تنبيه:عدم المغااالة فاي المهاور     إليه في موضوع المهر أنه ينبغي َتْجُدُر اإلشارة مما
  :حفالت الزواجو
 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرمن وخاتم حديد وغيار  : بوب اإلمام مسلم رحمه اهلل

 . مائة درهم لمن ال يجحف بهذل  من قليل وكثير واستحباب كونه خمس
إنها قد وهبت : أتت النبي  امرأة فقالت: قال(  الثابت في  الصحيحينسهل بن سعد حديَّ )

: زوجنيهاا، قاال  : فقال رجال (. ما لي في النساء من حاجة: )نفسها هلل ولرسوله ، فقال
ما معا   : )قالفاعتل له، ف(. أعطها ولو خاتما من حديد: )ال أجد، قال: قال(. أعطيها ثوبا)

 (.ا بما مع  من القرمنَهَكتوْجَوفقد َز: )كذا وكذا، قال: قال(. من القرمن

خيار  : قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنه حديَّ ابن عمر) 
 . النكاح أيسره

 خير : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  حديَّ عقبة ابن عامر )
 . الصداق أيسره
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أال ال  : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح السنن األربعة  رضي اهلل عنهعمر حديَّ )
النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند اهلل لكاان أوالكام بهاا     ِقُدُصتغالوا ِب

ه وال النبي صلى اهلل عليه وسلم ما أصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم امرأة من نساائ 
 . أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية

أنه قال سألت  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي سلمة بن عبد الرحمن حديَّ  )
كم كان صداق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  * عائشة زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم 

ت أتدري ما النش قال قلت ال قالات  قالت كان صداقه ألزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قال
 نصف أوقية فتل  خمسمائة درهم فهذا صداق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألزواجه 

تنبيه : " مان أساباب الساعادة    ،والخيالء وحب المظاهر اإلفراطإن التوسط والبعد عن 
هم؛ ألنهم هم والتوفيق بإذن اهلل، وهو أمر مطلوب من األغنياء والوجهاء قبل غير الزوجية

 . "ن يتشبهون بهموالذين يصنعون تقاليد المجتمع، واآلخر
صادقة، وهّمة عالية، ال تباالي   عزيمة إن بساطة المهر، وحفل الزفاف، خطوة تحتاج إلى

 .بأقوال سفهاء الناس وَدْهمائهم
، وكالهما مذموم، فبينما نارى رجااًل    غاٍل، وجاٍف :وأكثر الناس في قضية المهر، طرفان

ُيبالغ في التبسيط حتى يصل مهر ابنته إلى ريال واحد، نجد مخر يغلو ويسرف حتى تبلاغ  
 .نفقات ليلة الزفاف ما يكفي لزيجات كثيرة

 خيار النسااء   : ) صلى اهلل علياه وسالم   عن قوله  ئل سعيد بن المسيب رحمه اهللُس
هذا ، انظر كيف  يا: فقال  المهر ؟ كيف تكون حسناء ورخيصة: فقيل له  (أيسرهن مهورا

تعقل أم هي بضاعة طمع صاحبها يغلب على مطامع الناس  قلت أهم يساومون في بهيمة ال
 (الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها   هو : )ثم قرأ ! 
 

]*[]*[]*[]*[ 
 :القوامة عليها وتأديبها إذا خاف نشوزها ( 3) 

آِء ِبَما َفّضل  الّلُه َبْعَضُهْم َعَلَى َبْعٍض َوِبَمآ أ ُنَفقووُا ِماْن  الّرَجاُل َقّواُموَن َعَلى الّنَس: )قال تعالى
 [34 /النساء : سورة( ]أ ْمَواَلِهْم
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 : قال ابن كثير  رحمه اهلل تعالى  
هاو  : الرجل قيِّم علاى المارأة ، أي   : أي { الرجال قوامون على النساء }   يقول تعالى

 .ها إذا اعوجت رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدب
  :وقد بين الجصاص وابن العربي رحمهما اهلل  ]*[

بأنه قياماه عليهاا بالتأدياب والتادبير، والحفاظ      : المقصود بقوامة الزوج على زوجته
 . والصيانة، وتولي أمرها وإصالح حالها، ممرًا ناهيًا لها كما يقوم الوالة على الرعايا

ن من قيادة تدير شؤونه، واألسارة أعظام كياان    ، إذ ال بد لكل كياوالقوامة أمر منطقي
إنساني، فال بد لها من قائد، وقد حسم القرمن هذه القضية بتولياة الرجال هاذه القياادة     

هاو التهيئاة   : فاألمر الفطري، أمر فطري وأمر كسبي: بصريح العبارة، وعلل ذل  بأمرين
البنية الجسمانية والقادرة   النفسية والجسمانية لتولي القيادة، حيَّ يفوق الرجل المرأة في

على التحمل، وتغلب عقالنيته عاطفته، مما يجعله أقدر منها على اتخااذ القارار وتحمال    
تحمله لألعباء المالية من مهر ونفقة وتكاليف أخارى ألزماه   : المسؤولية ، واألمر الثاني

 الشرع بها، في حين لم يلزمها الشارع بأي نفقة وإن كانت أغنى منه،
 .تكليف ال تشريف، ومسؤولية ال وجاهةحال فالقوامة في اإلسالم  وعلى كل 
تنبيه      وهذا حق تنازل عنه كثير من الرجال بمحض اختيارهم، مماا سابب كثيارًا مان

عن ِقوامتاه   لالمشكالت العاصفة باستقرار عش الزوجية، وقد يظن قوم أن في تنازل الرج
المرأة بفطرتها تحب أن تأوي إلى ركن تلجأ  ، ذل  ألن لزوجته إسعاٌد لها، وهذا ظنٌّ خاطئ

تحدثت بعض النساء أمام صويحباتها بفخر أن زوجها يطيعها، وال يعصاي   إليه، حتى وإن
لها أمرًا، مما يوحي بضعف قوامته عليها، فإنها في داخل نفسها تشعر بضعف وخلل فاي  

 .بنية األسرة
زوجهاا ذي الشخصاية القوياة،    وعلى العكس منها، تل  المرأة التي تظهر الشكوى من 

والقوامة التامة، فإنها وإن باحت بذل ، تشعر براحة توائم فطرتها، وساعادة تناساب ماا    
 .ُجبلت عليه

إذا انفلت  :ولعلي أوضح هذه القضية بمثاٍل يسفر عن وجه الحق فيها فبالمثال يتضح المقال
يشعر باالساتقرار النفساي،    زماما األمن في بلد ما، فإن للشعب أن يفعل ما يشاء، لكنه ال
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وسيالحقه خوف مقلق، وجزع مؤرق من جراء ذل ، وقل ضد ذلا  إذا ضابطت أركاان    
الدولة، وتولى زمام األمور رجال أقوياء، مع أنه سيضايق فريقًا مان النااس، إال أنهام    

 .سيشعرون باستقرار داخلي، وراحة وأمن وهدوء بال
شقي المرأة وال ُيسعدها، وُيسبب وهنًا فاي بنااء   ولذل  فإن تنازل الرجل عن قوامته أمر ُي

بنص السانة الصاحيحة    ا أمرهم امرأًةْوّلَو فلح قوٌملن ُي هألن األسرة، وتقويضًا في أركانها
 :كما في الحديَّ اآلتي 

لن يفلح قوٌم ولوا أمرهم :  قال   النبيأن ( صحيح البخاريالثابت في  حديَّ أبي بكرة )
 . امرأة 

استقرار الحياة الزوجية أن توطالب المرأة زوجها بالقيام بقوامته على األسرة وأرى من أجل 
 .كما توطالبه بالنفقة إذا قّصر فيها

  :تأديبها إذا خاف نشوزها  ]*[
على الزوج أن يؤدب زوجته إذا خاف نشوزها وأن يقوِّمها إذا اعوجت وأن يقوم بواجاب  

الّرَجاُل َقّواُموَن َعَلى الّنَسآِء ِبَما َفّضل  الّلاُه  ) :الى به وأن يمتثل قوله تع ُأِنيَط الذيالقوامة 
 [34 /النساء : سورة( ]َبْعَضُهْم َعَلَى َبْعٍض َوِبَمآ أ ُنَفقووُا ِمْن أ ْمَواَلِهْم

 : قال ابن كثير  رحمه اهلل تعالى  
هاو  :  الرجل قيِّم علاى المارأة ، أي  : أي { الرجال قوامون على النساء }   يقول تعالى

 .رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت 
َوالاّلِتي َتَخافووَن نوشووَزُهّن َفِعظووُهّن َواْهُجُروُهّن ِفي اُلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهّن َفاَإْن  : )قال تعالى

 [34: اآلية -النساء : رةسو( ]أ َطْعَنكوْم َفاَل َتْبغووُا َعَلْيِهّن َسِبياًل َإّن الّلَه َكاَن َعِلّيًا َكِبيرًا
 .األمر ييسر الطيبة النية مع واهلل ويرشدها، وينصحها فيعظها

 : (تأديب الرجل للمرأة على نشوزها يكون على ثالثة مراحل مرتبةو )
 من غير سب وال شتم وال تقبيح ، فإن أطاعت وإال هجرها في  أن يعظها موعظٍة حسنٍة

 .غير الوجه ضربًا غيُر مبرحالفراش ، فإن أطاعت وإال ضربها في 
 :والكالم على هذه اآلية على ثالثة مقامات
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كماا  ، وقد قيدته السنة بالضرب غير المبرح  لفظ عام (  واضربوهن) : قوله تعالى: األول
 :اآلتي  الُجَشمِّي األْحَوِصحديَّ أبي في 
 قال  أن النبي  (وابن ماجة  الثابت في  صحيحي الترمذيالُجَشمِّي  األْحَوِصحديَّ أبي )

أ اَل َواْسَتْوُصوا بالّنَساِء َخْيرًا، فَإّنَما ُهّن َعَواٌن ِعُنَدكوْم، َلْيَس َتْمِلكووَن ِمُنِهّن َشْيئًا َغْيَر َذَلاَ    :
َغْياَر   َواْضاِرُبوُهّن َضاْرَباً  َإاّل أ ْن َيأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة، َفَإْن َفَعُلَن َفاْهُجُروُهّن في الَمَضاِجِع 

َوَإّن َلكوْم َعَلى ِنَساَئكوْم َحّقا، َوَلِنَساَئكوْم َعَلاْيكوْم  أ اَل . ، َفَإْن أ َطْعَنكوْم َفاَل َتْبغووا َعَلْيِهّن َسِبياًلُمَبّرٍح
ْم َلَماْن  ، فأ ّما َحّقكوْم َعَلى ِنَساَئكوْم َفاَل ُيْوِطْئَن فوُرَشكوْم من َتُكَرُهوَن، َوال َيْأَذّن فاي ُبُياوِتكو  َحّقا

 .« أ اَل َوَإّن َحّقُهّن َعَلْيكوْم أ ْن توْحِسنووا َإَلْيهّن في ِكْسَوِتِهّن َوَطَعاِمِهّن. َتُكَرُهوَن
فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مماا  (  َواْضِرُبوُهّن َضْرَبًا َغْيَر ُمَبّرٍح) : الشاهد 

 .يكسر العظم، فهو ضرب تأديب، ال ضرب انتقام وتشويه
أن ضرب المرأة للتأديب ال يكون إال بعد عدم جدوى الموعظة والهجار لهاا فاي    : ثانيال

 .المضجع
، فإنها تحس أنها غير  فإن الهجر في المضجع قد يؤثر في المرأة ما ال يؤثره فيها الضرب

،  ، فال تنشغل إال بالتفكير في حالها وما مل إلياه، فتنزجار بهجاره    مرغوبة من زوجها
 .لهاوترتدع بتركه 

فإن أطعنكم فال }:، ويدل عليه قوله تعالى وجوب رفع الضرب عنها في حالة الطاعة: الثالَّ
 :بداللة الحديَّ اآلتي  جلد العبد يجلدثم إن النبي نهى الرجل أن (  تبغوا عليهن سبياًل

ال يجلد ): قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  عبد اهلل بن زمعة)
 (.كم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في مخر اليومأحد
]*[ وها  صفوة المسائل في نشوز المرأة تعريفًا َوُحُكَمًا وعالجًا في إيجاٍز غيِر ُمخِّل: 

   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ]*[ وز المرأةنش معنى : 
معناه االرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة ومنه ساميت المارأة   ( لغة)والنشوز 

 .ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها 
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والنشوز في اصطالح الشرع هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إسااءة   
تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلاع  العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلو  أو 

 عن ذل  أو تصلح خلقها
معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض اهلل عليهاا  " :رحمه اهلل تعالى  قال ابن قدامة ]*[ 

من طاعته مأخوذ من النشز وهو االرتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض اهلل عليها من 
 ".طاعته
 معصية الزوج وهو الترفع عليه بالخالف هناالنشوز  : لىقال الواحدي رحمه اهلل تعاو ]*[

 ]*[مظاهر نشوز المرأة: 
أبي حديَّ )إمتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش ، وقد ورد ذم شديد لمن فعلت ذل   -1

إذا ) :قال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين هريرة  رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنه 
 (.فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها المالئكة حتى تصبحدعا الرجل امرأته إلى 

فقاد    ( غضبان عليها   ) أي فبسبب ذل  بات وهو   ( فبات   )امتنعت بال عذر  ( :فأبت)
وفيه إرشاد إلى مساعدة   ،  ( لعنتها المالئكة حتى تصبح   ) ارتكبت جرمًا فظيعًا ومن ثم 

وأن   ، ى تر  الجماع أضعف من صبر المارأة  الزوج وطلب رضاه وأن يصبر الرجل عل
ولذل  حَّ المرأة على مساعدته على كسار    ، أقوى المشوشات على الرجل داعية النكاح 

وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت   : قال العراقي   . شهوته ليفرغ فكره للعبادة 
  . ساخطًا عليها من الكبائر وهذا إذا غضب بحق 

والاذي  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  ريرة  رضي اهلل عنه  أبي هحديَّ ) 
نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إال كان الاذي فاي الساماء    

 . ساخطا عليها حتى يرضى عنها
 إذا دعاها للفراش على أي حالت كانت إال إذا  فيحرم على المرأة اإلمتناع عن زوجها

ريضة أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس وال يحل لها حينئذ أن تمنعه من كانت م
اإلستمتاع بما دون الفرج ، وال يجوز للمرأة أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ أو تطلب عوضا أو 
تنفره بأي طريقة وكل ذل  يدخل في معنى النشوز ، والواجب عليها أن تجيبه راضية طيبة 

 . نفسها بذل  محتسبة األجر
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مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى عنه كالخروج بال إذنه وإدخال بيته من يكرهه  -2
وزيارة من منع من زيارته وقصد األماكن التي نهى عنها والسفر بال إذنه وقد نص 

 الفقهاء على تحريم ذل  
ال يحل للمرأة أن ) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  هريرة رضي اهلل عنهحديَّ )
صوم وزوجها شاهد إال بأذنه، وال تأذن في بيته إال بأذنه، وما أنفقت من نفقة عن غيار  ت

 (.أمره فإنه يؤدي إليه شطره

قاال    أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة َعْمرِو بِن األْحَوِص حديَّ )
َلْيَس َتْمِلكووَن ِمُنُهّن َشْيئًا َغْيَر ذَلاَ ،   أاَل واْسَتْوُصوا بالّنَساِء َخيرًا، فإّنَما ُهّن َعواٌن ِعُنَدكْم»:

إاّل أ ّن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة َفَإْن َفَعُلَن َفاهُجُروُهّن في المَضاِجِع َواْضاِرُبوُهّن َضاْربًا َغْياَر    
وَلنَسااَئكْم َعَلاْيكوْم   . اَئكوم َحّقًاأ اَل إّن َلكوْم َعَلى ِنَس. َفإْن أَطْعنكوُم َفاَل َتْبغووا عَلْيِهّن َسِبياًل. ُمَبّرٍح
واَل َياْأَذّن فاي ُبُياوِتكوْم َلَماْن     َفأ ّما َحقّكْم َعَلى ِنَساَئكوْم َفاَل ُيوِطئَن فوُرشكوْم َمْن َتُكَرُهوَن . َحقًا

 .«أاَل وَحقُهّن َعَلْيكوْم أْن توحِسنووا َإَلْيِهّن ِفي ِكْسَوِتِهّن وَطَعاِمِهن. َتُكَرُهوَن
تر  طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر  -3

حقوقه وتربية ولده ، واإلمتناع عن الخروج معه إلى بيت مخر أو بلاد أخارى ممناة وال    
مشقة عليها في مصاحبته ما لم يكن قد اشترطت على الزوج في العقد عدم إخراجها مان  

 بيتها أو بلدها إال برضاها ، 
 ، يعني أماراء { الرجال قوامون على النساء}" وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ]*[

، "وطاعته أن تكون محسنة ألهله حافظة لماله ، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته
وحفظات  ، وصامت شهرها، إذا صلت المرأة خمسها)وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 . رواه أحمد ( ادخلي الجنة من أي األبواب شئت: قيل لها ،وأطاعت زوجها، فرجها
والضابط في حدود طاعة الزوج ما تعارف عليه أوساط الناس وكان شائعا بينهم ، ويختلف 

 . ذل  بحسب غنى الزوجين وفقرهما والبيئة التي يعيشون فيها
دائما ألسباب  وإغضابه سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه باأللفاظ البذيئة -4

تافهة وإيذائه ، ويدخل في ذل  إيذاء أهل الزوج ، وقد فسر ابن عباس وغيره الفاحشة في 
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بما إذا ( ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبينة)قوله تعالى 
 . نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل ومذتهم في الكالم والفعال

]*[ خطورة النشوز: 
 ال اثنان: قال  أن النبي  ( ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامعيَّ حد) 

 حتى زوجها عصت امرأة و يرجع حتى مواليه من مبق عبد  :  رءوسهما صالتهما تجاوز
 .  ترجع

ال ترفع إلى اهلل تعالى في رفع العمل الصالح بال أدناى   ( : رءوسهما صالتهما تجاوز ال)
من مواليه   ) أي هارب    (مبق ) يعني قن ولو أنثى   ( عبد   ) هما شيء من الرفع أحد

  ) أي مالكيه إن كانوا جماعة ومن مالكه إن كان واحدًا فال ترفع صالته رفعاًا تاماًا     ( 
امارأة عصات     ) الثاني   ( و   ) إن الطاعة إن هرب لغير عذر شرعي   ( حتى يرجع 

حتاى    ) عليها أن تطيعه فال ترفع صالتها كما ذكر بنشوز أو غيره مما يجب   ( زوجها 
وال يلزم من عدم القبول   : فإباقه ونشوزها بال عذر كبيرة قالوا   ، إلى طاعته   ( ترجع 

عدم الصحة فالصالة الثابت في  صحيحة ال يجب قضاؤها لكن ثوابها قليل أو ال ثواب فيها 
ليفه على الدوام ما ال يطيقاه أو عصات   أما لو أبق لعذر كخوف قتل أو فعل فاحشة أو تك

المرأة بمعصية كوطئه في دبرها أو حيضها فثواب صالتهما بحاله وال طاعة لمخلوق فاي  
هذا الحديَّ يفيد أن منع الحقوق في األبادان كانات أو     : معصية الخالق قال في المهذب 
  . في األموال يوجب سخط اهلل 

ال  :قاال    أن النبي  (صحيحة الت في السلسلة الثابابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 .ينظر اهلل إلى امرأٍة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغني عنه

 :قال   أن النبي  ( الثابت في  صحيح الجامع محصن بن حصينحديَّ ) 

   .  نار  و جنت  هو فإنما  ؟  منه أنت أين انظري
نه أقريبة من موّدة مسعفة لاه عناد   أي في أي منزلة أنت م  (  ؟  منه أنت أين انظري)

أي   ( فإنماا هاو     ) شدته ملبية لدعوته أم متباعدة من مرامه كافرة لعشرته وإنعاماه  
أي هو سبب لدخول  الجنة برضاه عن  وسبب لدخول  الناار    ( جنت  ونار    ) الزوج 

ي جااءت  بسخطه علي  فأحسني عشرته وال تخالفي أمره فيما ليس بمعصية وهذا قاله للت
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ال   : كيف أنت منه؟ قالت   : نعم قال   : أذات زوج أنت؟ قالت   : تسأله عن شيء فقال 
  .  ملوه إال ما عجزت عنه فذكره وأخذ الذهبي من هذا الحديَّ ونحوه أن النشوز كبيرة

]*[عالج نشوز المرأة : 

ُروُهّن ِفي اُلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهّن َفاَإْن  َوالاّلِتي َتَخافووَن نوشووَزُهّن َفِعظووُهّن َواْهُج: )قال تعالى
 [34: اآلية -النساء : سورة( ]أ َطْعَنكوْم َفاَل َتْبغووُا َعَلْيِهّن َسِبياًل َإّن الّلَه َكاَن َعِلّيًا َكِبيرًا

 :الكريمة إجراءات عالج نشوز المرأة على الترتيب اآلتي  اآليةبينت 
 بأن يعاظ الازوج زوجتاه    النصح واإلرشادو الحسنةيبدأ بالموعظة  :األولى  الخطوة ،

افترضه اهلل عليها وعليه من الحقوق، مترفقاا بهاا تاارة،     ويبين لها وجوب طاعته، وما
ولام  وإن لم تستجب فإن استجابت فبها ونعمت . بحسب المقام واألحوال وزاجرًا لها أخرى

 الخطوة الثانية  انتقل إلى تجدي نفعًا
 المضجع  يف الهجرالثانية  الخطوة : 
الفراش، إظهارًا لها مناه بعادم الرضاا     فيسوغ له عند تعذر األمر األول أن يهجرها في 

  .عنها، واالستياء من معاملتها
 هو أن يوليها ظهره على الفراش وال يكلمها : قال ابن عباس ]*[
 هو أن يهجر مضاجعتها فال يضاجعها:  وقال الشعبي ومجاهد ]*[
تنبيه: أي ال تجامعها في فراش  ساواء  ( : َواْهُجُروُهّن ِفي اُلَمَضاِجِع)ى قوله تعالى معن

َواْهُجاُروُهّن ِفاي   ): نمت معها في الحجرة أو في حجرٍة أخارى ، ألن اهلل تعاالى قاال    
والمضاجع جمع مضجع ، فال يلزم أن ينام معها في نفس الفراش ، وقد هجار  ( اُلَمَضاِجِع
 .خل عليهن شهرا نساءه فلم يد النبي 

حلاف أن ال يادخل    أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين أم سلمة رضي اهلل عنهاحديَّ )
ياا   :أو راح، فقيل له عليهن شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غداعلى بعض أهله 

  (.إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما: )فقال. شهرا؟ عليهن  حلفت أن ال تدخل نبي اهلل 
 الثالثة الضرب غير الُمبوِرح في غير الوجه  الخطوة : 

فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذل  ولم ينصلح األمر، جاز له أن 
 :يضربها تأديبًا لها مراعيا جملة أمور في ذل 
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أن ال يكون الضرب مبرحا، أي شديدًا ، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضربًا : أواًل 
ضربا خفيفا ال يكسر عظما وال يسم لحما ويتجنب الوجه والمقاتل ، إذاية شديدة غير ذي

 . ويكون في مالين الجسم 
 ". قال غير شديد ( ضربا غير مبرح)سألت أحمد بن يحي عن قوله "  قال الخالل ]*[
الضرب غير المبرح بالسوا ، ويتجنب الوجه، وأن ال يتر  "  :وقال ابن عباس وعطاء ]*[

 ".أثرًا على الجسد الضرب

  .أن ال يضربها على وجهها : ثانيًا 

  .أن ال يشتمها بالتقبيح: ثالثًا 

أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صالح الزوجة  :رابعًا 
 .وطاعتها زوجها، ال أن يكون قصده الثأر واالنتقام

  .صودأن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المق :خامسًا 
 .يجوز أن يزيد على عشر ضربات  ال :سادسًا 

ال يجلد أحدكم امرأته ):قال  أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين عبد اهلل بن زمعةحديَّ )
 (.جلد العبد، ثم يجامعها في مخر اليوم

ال يجلاد فاوق   ) :قال  أن النبي  ( الثابت في  الصحيحينأبي أوفى عبد اهلل بن حديَّ )
 (.إال في حد من حدود اهللعشر جلدات 

تنبيه: انما يحتاج اليه عند  ليس الضرب اعتداء علي حرية المرأة ، ولكنه عالج والعالج
وسارت وراء الشيطان ،  الضرورة فالمرأة اذا أساءت عشرة زوجها وركبت رأسها ،
 ؟ وبقيادته ، ال تكف عن غيها وضاللها فماذا يصنع الرجل

ومعلوٌم من  اإلصالحمن طرق " ليس اال طريقا( تعالي ) اهلل  في شريعة ن أمر الضربإو
 .الدين بالضرورة أن اهلل تعالى ال يأمرنا إال بما فيه صالحنا 

بما فضل  الرجال قوامون على النساء)واألصل في كل ما قدمناه قوله ا عزو من قائل ا 
حافظات للغيب بما حفظ  اهلل بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات

المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال  اهلل، والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في
 [.34:النساء ( ]كبيرًا تبغوا عليهن سبياًل إن اهلل كان عليا
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قاال    أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة َعْمرِو بِن األْحَوِص حديَّ )
وا بالّنَساِء َخيرًا، فإّنَما ُهّن َعواٌن ِعُنَدكْم َلْيَس َتْمِلكووَن ِمُنُهّن َشْيئًا َغْيَر ذَلاَ ،  أاَل واْسَتْوُص»:

إاّل أ ّن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة َفَإْن َفَعُلَن َفاهُجُروُهّن في المَضاِجِع َواْضاِرُبوُهّن َضاْربًا َغْياَر    
وَلنَسااَئكْم َعَلاْيكوْم   . أ اَل إّن َلكوْم َعَلى ِنَساَئكوم َحّقًا. غووا عَلْيِهّن َسِبياًلَفإْن أَطْعنكوُم َفاَل َتْب. ُمَبّرٍح
َفأ ّما َحقّكْم َعَلى ِنَساَئكوْم َفاَل ُيوِطئَن فوُرشكوْم َمْن َتُكَرُهوَن واَل َياْأَذّن فاي ُبُياوِتكوْم َلَماْن     . َحقًا

 .«نووا َإَلْيِهّن ِفي ِكْسَوِتِهّن وَطَعاِمِهنأاَل وَحقُهّن َعَلْيكوْم أْن توحِس. َتُكَرُهوَن
تنبيه:    فمتى أطاعت الزوجة، فليس للزوج أن يعاود ضربها أو أن يسخر منهاا ويهازأ

َفَإْن أ َطْعَنكوْم َفاَل َتْبغووا : بها، فاهلل تعالى الذي أباح له تأديبها هو الذي أمره في قوله تعالى
 [.34: النساء] َعَلْيِهنو َسِبياًل َإنو اللََّه َكاَن َعِليًّا َكِبيًرا

أحكام المرأة الناشز: 
 : ط عنها حقوق ال تثبت لها إال إذا تركت النشوزإذا نشزت المرأة سق

 .النفقة -1
 . السكنى والقسم لها -2

فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير  : رحمه اهلل تعالى  قال ابن قدامة ]*[
معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فال نفقة لها وال سكنى  االنتقالإذنه أو امتنعت من 

 " . أهل العلم في قول عامة 
الرجل بها  استمتاعواألصل في ذل  عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل 

 . وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق 
 .وما سوى ذل  فهي زوجة يثبت لها سائر األحكام من المحرمية واإلرَّ وغير ذل 

 ؟ معنى نشوز الرجلما : مسألة 
]*[ ن تخاف المرأة إعراض زوجها عنها، لكبر سانها،  هو أ :معنى نشوز الرجل

أو لمرض بها، أو غير ذل ، فللمرأة أن تسقط بعض حقوقها تسترضي زوجهاا إن كانات   
تريد أن تبقى في عصمته، كما فعلت أم المؤمنين سودة رضي اهلل عنها، فإنها لما كبارت  

هلل صلى اهلل علياه  وخشيت أن يفارقها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، طلبت من رسول ا
وسلم أن يمسكها وال يفارقها وتهب يومها وليلتها لعائشة رضي اهلل عنها، وذلا  رغباة   
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منها رضي اهلل عنها أن تكون  من زوجاته في اآلخرة؛ فوافق النبي صلى اهلل عليه وسالم  
   . 
]*[ تصرف المرأة عند نشوز الزوج : 
حيحة المارأة أن تباادر   تاب والسنة الصأرشد الك في نشوز الرجل وإعراضه عن المرأة

 .ة مع زوجها إن خشيت أن يطلقها وال تنتظر حتى تقع المفارقة حإلى المصال
عند خوف المرأة من وقوع كيفية معالجة نشوز الرجل  فقد بيون الكتاب والسنة الصحيحة

خافات   تتقلب، والمشاعر تتغيار، فاإن   -كما قلنا -بأن رأت بوادره، فالقلوب هذا النشوز
المرأة من أن تصبح مجفوة أو أن يعرض عنها زوجها فليس هنال  حرج عليها وال علاى  
زوجها، أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو غير ذل  ؛ كأن تتر  له جازًءا أو  
كاًل من نفقتها الواجبة عليه، أو تتر  له ليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرهاا عليهاا،   

قدت حيويتها وجمالها، وذل  بكامل اختيارها ورضاها، فذل  خير لها مان  وكانت هي قد ف
 .طالقها

َوَإِن اْمَرأ ٌة َخاَفُت ِمن َبْعِلَها نوشووزًا أ ْو َإْعَراضًا َفاَل ُجَناُاَح َعَلْيِهَماآ أ ن ُيْصاِلَحا    : )قال تعالى
َوَإن توْحِسنووُا َوَتّتقووُا َفَإّن الّلَه َكاَن ِبَماا   َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌر َوُأْحِضَرِت األُنفوُس الّشّح

 [121: اآلية -النساء : سورة( ]َتْعَملووَن َخِبيرًا
َخِشَيُت َساْوَدةو أ ْن  »:قال ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ابِن َعّباٍس حديَّ ) 

َفاَل ُجَناَح }ِني َواْجَعْل َيْوِمي َلَعاَئَشَة، َفَفَعل  َفَنَزَلُت اَل توَطّلُقِني َوأ ْمِسُك: ، َفَقاَلُت ُيَطّلَقَها الّنبّي 
 .« َفَما اْصَطَلَحا َعَلْيِه ِمْن َشْيء َفُهَو َجاَئٌز{ َعَلْيِهَما أ ْن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌر

أي خير من الجفوة واإلعراض والطالق، ثام يحاَّ اهلل    َوالصلُلُح َخْيٌر: فيقول اهلل تعالى
عن بعض حقوقها لتبقى تعالى الرجل على اإلحسان إلى هذه المرأة الراغبة فيه وقد تنازلت 

 .في عصمته
]*[ الحكمان سبيل شرعي إذا استنفذت وسائل اإلصالح: 

َوَإْن ِخُفتوْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعثووُا َحَكمًا ّمْن أ ْهِلِه َوَحَكمًا ّماْن أ ْهِلَهاآ َإن ُيِرياَدم    : )قال تعالى
  [35 /النساء ( ] َعِليمًا َخِبيرًا َإْصاَلحًا ُيَوّفِق الّلُه َبْيَنُهَمآ َإّن الّلَه َكاَن

]*[اهلل  هقال ابن كثير رحم: 
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إذا وقع الشقاق بين الزوجين، أسكنهما الحاكم، إلى جانب ثقة ينظار فاي   : وقال الفقهاء 
أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما، بعَّ الحااكم  

الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعال ما فيه المصلحة ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم 
إن } :مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال تعاالى  

 ( . 1){ يريدا إصالحًا يوفق بينهما
وال ينبغي للزوجين أن يصل بهما األمر إلى هذه الحالة، فإن مرحلة تعيين الحكمين؛ مرحلة 

على فقدان كال الزوجين لمعاني حسن العشرة؛ من الرحمة والمودة، والتغاضاي عان   تدل 
 .الهفوات، وإقالة العثرات، والعفو عن الزالت

]*[ دور األصهار في استمرار الحياة الزوجية 
يطلق الصهر على  زوج بنت الرجل وزوج أخته، وقد يطلق أيضًا على أبو امرأة الرجال،  

صهار دور عظيم في استمرار العشرة بين الزوجين، وأبو الزوجاة  ولأل(. 2)وأخو امرأته 
وكما مر معنا أن الحيااة  . ينبغي له أن يتلمس حال ابنته مع زوجها، وكذل  أخو الزوجة 

. ، ويوم رضا، وياوم غضاب   الزوجية ال تستقيم على حال واحدة، فيوم صفاء، ويوم كدر
جة أو أخيها أن يعمل جاهدًا للقضاء علاى  فإن كانا على الحال المكروه، فإن على أبي الزو

، ال سيما في المسائل المعتادة التي يكثر وقوعهاا باين   ومالطفة الزوجأسباب الخصومة، 
وسوف نسوق نماذج تبين دور الصهر أبي الزوجة أو أخيها فاي حال بعاض    . الزوجين 

 .المشاكل والخالفات الزوجية 
 ما يلي  فمن ذل:  

 :األول الموقف 
جاء رساول اهلل صالى    :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه سهل بن سعد حديَّ )

كاان  : قالت(. أين ابن عم  ؟ : ) اهلل عليه وسلم بيت فاطمة، فلم يجد عليًا في البيت، فقال
فقال رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم   . بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي

فجاء رساول  . فجاء فقال يا رسول اهلل هو في المسجد راقد(. أنظر أين هو ؟ : ) إلنسان 

                                                 
 ( 284/ )تفسير القرآن العظيم .   

 ( 27/ 2( ) صهر) لسان العرب، مادة : انظر .  4
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تاراب، فجعال   
 ( قم أبا تراب، قم أبا تراب : ) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يمسحه عنه ويقول

تسكين ، وفيه  ابنته مع زوجهافمنها سؤال أبو الزوجة عن حال  :وفي هذا الحديَّ فوائد
، وفيه أن الخالفات المعتادة بين األزواج ال ينبغي أن تضخم ويؤجج غضب الزوج ومالطفته

دليل على أن سبب ( كان بيني وبينه شيء فغاضبني: ) نارها، فقول فاطمة رضي اهلل عنها 
ين أو غضب زوجها كان بسبب أمر معتاد بين األزواج، ولو كان بسبب أمار مخال بالاد   

 . المروءة لبينته 
كثير من مباء الزوجات، أو إخوانهن، إذا حدَّ بين الزوجة وزوجها خالف وخصام، : أقول

والمنهج القاويم هاو اإلصاالح    . فإنهم ينتصرون لبناتهم سواء كان الحق لهن أو عليهن
 .ومالطفة الزوج، وهو السبيل األقوم لحياة زوجية سعيدة 

 :الموقف الثاني
لما علم أن بعض أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم  ن الخطاب رضي اهلل عنهموقف عمر ب

أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صالى  : يراجعنه، فخرج حتى أتى ابنته حفصة فقال لها 
قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب : نعم، فقلت : اهلل عليه وسلم اليوم حتى الليل ؟ قالت

 ليه وسلم فتهلكي ؟ اهلل لغضب رسول اهلل صلى اهلل ع
ال تستكثري النبي صلى اهلل عليه وسلم، وال تراجعياه   [ :ثم قال لها وهو موضع الشاهد] 

 ( . 3)الحديَّ ... في شيء وال تهجريه، وسليني  ما بدا ل  
وكونه يرغب في بقاء ابنته تحت رسول اهلل صلى اهلل فانظر إلى حرص عمر على ابنته ،

، ليرغب كل واحد منهما في توثيق الصالة باين    لزوجة وأخوها، وكذل  أبو ا عليه وسلم
ويتأكد . ابنته وزوجها، ولو بدفع شيء من المال لها لقضاء بعض حوائجها التي لم تقضى 

هذا األمر إن كان الزوج من أهل التدين واألمانة والمروءة، فإن مثل هذا الزوج ال ينبغاي  
 .التفريط فيه 

 : الموقف الثالَّ 

                                                 
 ( 1 1)رواه البخاري .   
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نب الزوج؛ فعلى الزوج األدب مع أهل زوجته، وإكرامهم، ومراعااة شاعورهم،   هو من جا
فال يقابل اإلحسان باإلهانة والتجريح وسوء األدب . فهم قد سلموه شرفهم، وقطعة قلوبهم 

وسنذكر جانبًا من أدب علي بن أبي طالب مع صهره رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم،   . 
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وكيف راعى علي بن أبي طالب مقام

، وكنت أستحي أن أسال النباي   قال كنت رجاَل مذاءًا( الثابت في الصحيحين حديَّ علي ) 
  { يغسل ذكره ويتوضأ} لمكان ابنته فأمرت المقداد بن أألسود فسأله فقال 
يشكل عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أمر  ي بن أبي طالب كان محتاجًا لسؤالِلَعَف

دائمًا، ولكنه تردد لكون بنت  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند علي بان أباي طالاب    
فاستحيا من ذل  ولم يباشر سؤال النبي صلى اهلل عليه وسلم بل جعل ذلا  عان طرياق    

 . واسطة 
يعمد  بعض األزواج إلى ذكر شيء مما يكون بينه بين وأهله، وذل  بمشهد من أبي : أقول

ارتكاب ما نهى عنه النبي : أو أخيها، وهذا الفعل جمع بين أمرين مذمومين، األول الزوجة
وسابق   -صلى اهلل عليه وسلم من التحدَّ بما يكون بين الرجل وأهله في أمار الفاراش  

 . هو جرح مشاعر أبا الزوجة أو أخاها بذكر مثل هذه األمور أمامهم : ، والثاني-بيانه
]*[ الطالق مخر الحلول: 
 : )قال تعالىب  اهلل عز وجل عباده إلى إمسا  الزوجة وعدم تطليقها حتى مع الكراهة، رغ

  ( َفَإن َكِرْهتوُموُهّن َفَعَسَى أ ن َتُكَرُهوُا َشْيئًا َوَيْجَعل  الّلُه ِفيِه َخْيرًا َكِثيرًا
 [19 /النساء ]                                                                 

أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهان وكاراهتهن    :قال ابن كثير رحمه اهلل  ]*[ 
هاو أن يعطاف   : فيه، خير كثير لكم في الدنيا واآلخرة، كما قال ابن عباس في هذه اآلية

أبي هريارة  رضاي اهلل   حديَّ ) عليها فيرزق منها ولدًا، ويكون في ذل  الولد خير كثير، 
ال يفر  مؤمن مؤمنه إن كره :قال  أن النبي  (ت في  صحيح مسلم  األنصاري الثابعنه  

 . منها مخر رضيمنها خلقا 
 ال توجد امارأة   إن كره منها خلقًا_  اال يبغضهيعني  _  [مؤمن مؤمنة  ال يفر ] معنى

الاتمس امارأة كاملاة مان جمياع       إال ولها بعض المزايا، وفيها بعض العيوب، وإن من
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من الجمال وإن كان فاي خلقهاا شايء،     مس محااًل، وهب اهلل هذه حظًاالنواحي، فقد الت
جمالها شيء، وفاوت بين هذه الحظوظ واألقساام   ووهب هذه حظًا من الخلق وإن كان في

 (61/ القصص( )يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ورب )كما قضت بذل  مشيئته 
ن يغض عن العيوب المحتملاة بجاناب  ، وأمكنه أهذه حقيقة من عرفها استراح وأراح 

معنى قوله  المزايا، وأن يغفر بعض نواحي الضعف لما يجبرها من نواحي القوة، وهذا هو
وعاشاروهن  : )الكاريم  وفي ذل  يقول القرمن "إن كره منها خلقًا رضي منها غيره(: "ص)

/ النسااء ( )فيه خيرًا كثياراً  بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل اهلل
19) 
فإنه لو نظار إليهاا مان    فال ينبغي أن يطلق الزوج زوجه لكونه وجد فيها خلقًا سيئًا ،

 . جوانب أخرى لوجد فيها محاسن أخالق، وجميل صفات خولقية أو خلقية 
وليعلم الزوج الذي أمس  أهله وصبر عليهم مع كراهيته لذل ، أنه موعود بانص القارمن   

َفَإن َكِرْهتوُموُهّن َفَعَسَى أ ن َتُكَرُهوُا َشْيئًا َوَيْجَعل  الّلاُه ِفياِه َخْيارًا     : )قال تعالىبخير كثير، 
 [19 /النساء ( ] َكِثيرًا
وساءت العشرة، فالطالق سبيل شرعي لحياة أخرى لكل مان الازوج   وإن تعذر الصبر ،

 :والزوجة 
 ( َعِتِه َوَكاَن الّلُه َواِسعًا َحِكيمًاَوَإن َيَتَفّرَقا ُيُغِن الّلُه كواّل ّمن َس: )قال تعالى 

 [130 /النساء ]                                                                 
فإمساا  بمعاروف أو تساريح    .  فيعوض اهلل الزوج خيرًا منها، ويعوضها خيارًا مناه   

نابياة، أو فعاااًل   ، وما أعظم جميل صفات رجٍل فارق أهله فما وجدوا منه كلماة  بإحسان
 .قبيحة، ورحم اهلل رجاًل فارق أهله وهم يذكرونه بالخير، ويدعون له بظهر الغيب 

]*[أمر الوالدان أو أحدهما االبن أن يطلق زوجته : 
 فصُل الِخطاب في هذه المسألة: 

 : إن أمر الوالدان أو أحدهما االبن أن يطلق زوجته فال يخلو من حالين 
طلق زوجتا ،  : الوالد سببًا شرعيًا يقتضي طالقها وفراقها، مثل أن يقولأن يبين : األول 

ألنها مريبة في أخالقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وماا أشابه   
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فطالقها في هذا الحال يجيب والده ويطلقها، ألنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه ولكن . ذل  
 .فراشه متدنسًا هذا الدنس فيطلقها حماية لفراش ابنه من أن يكون 

طلق زوجت  ألن االبن يحبها، فيغار األب على محباة ولاده   : أن يقول الوالد لولده: الثانية
لها، واألم أكثر غيرة، فكثير من األمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدًا حتى تكون 

يلزم األبن أن يطلق زوجته إذا ففي هذه الحالة ال  -نسأل اهلل العافية–زوجة ابنها ضرة لها 
أمره أبوه بطالقها أو أمه ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما باالكالم اللاين   

 حتى يقتنعا ببقائها عنده وال سيما إذا كان الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها
]*[]*[]*[]*[ 

 : إذا اكتسى يطعمها إذا طعم ويكسوهافيجب عليه  :  ىَنُكالنفقة والُس( 4)
اإلنفااق علاى    بمجرد تمام عقد الزواج وتمكن الزوج من االستمتاع بالزوجة يلزم الزوج

  ، زوجته، وتوفير ما تحتاجه من مسكن وملبس
َوَعَلى اُلَمْولووِد ) : تعالى هقولل( اُلَمْولووِد َلُه ِرْزقوُهنو َوِكْسَوتوُهنو ِباُلَمْعُروِف َوَعَلى: )قال تعالى 

 (.233: البقرة( )ِرْزقوُهنو َوِكْسَوتوُهنو ِباُلَمْعُروِفَلُه 
 .(6 :الطالق) (*) (أ ْسِكنووُهنو ِمْن َحْيَّو َسَكُنتوْم ِمْن ُوْجِدكوْم: )وقوله تعالى

فمن حقوق المرأة وجوب نفقتها على زوجها وإن كانت غنياة، وهاي مقادرة شارعًا      :
 وهي واجبة،  ر حال الزوج يسارًا وإعسارًا،على قدبكفايتها من الطعام واللباس والسكن 

 :قال ابن قدامة رحمه اهلل ]*[
َلُيُنِفاُق ذوو َساَعٍة ِماْن    }نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع، واحتج بقوله تعالى 

: الطاالق ){َنُفسًا َإلَّا َما مَتاَهاا َسَعِتِه َوَمْن قوِدَر َعَلْيِه ِرْزقوُه َفُلُيُنِفُق ِمموا مَتاُه اللَُّه ال ُيَكلِّفو اللَُّه 
0)، 
ياا   قلات   : قاال ( وابن ماجة الثابت في  صحيحي أبي داوود ابن حيدة  معاوية حديَّ )

رسول اهلل ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذ طعمات وتكساوها إذا اكتسايت أو    
 . اكتسبت وال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال في البيت

 :رحمه اهلل  لصنعانيقال ا ]*[
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دل الحديَّ على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وأن النفقة بقدر ساعته ال يكلَّاف فاوق    " 
كذا قيل، وفي أخذه من هذا اللفظ خفاء، فمتاى قادر علاى    (( إذا طعمت: ))وسعه، لقوله

تحصيل النفقة وجب عليه أن ال يختص بها دون زوجته، ولعله مقيد بما زاد على قدر سادِّ  
وفي الحديَّ دليال علاى جاواز    . ، ومثله القول في الكسوة((ابدأ بنفس : ))ه لحديَّخلت

ال : أي(( ال تقابح : ))وقوله. الضرب تأديبا إال أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرها
ال تهجار إال  : ))قبوحِ  اهلل ونحوه من الكالم الجافي، ومعنى قولاه : تسمعها ما تكره وتقول

َوٱْهُجاُروُهنو ِفاى   }: أراد هجرها في المضجع تأديبا لها كما قال تعاالى  أنه إذا(( في البيت
فال يهجرها إال في البيت، وال يتحول إلى دار أخارى أو يحوِّلهاا   [ 34:النساء]{ ٱُلَمَضاِجِع

  ."إليها
كفى باالمرء  :قال   أن النبي  (أبي داوود صحيح الثابت في  عبد اهلل بن عمرو حديَّ ) 

  . من يقوت إثما أن يضيع
 .على وجوب إنفاق الزوج على الزوجة وقد أجمع العلماء رحمهم اهلل تعالى

إذا كانوا  اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن" : قال ابن قدامة ]*[
محبوسة على الزوج  وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة... ، إال الناشز منهن بالغين

 ."االكتساب، فال بد من أن ينفق عليهايمنعها من التصرف و

من أعظم أسباب استقرار األسرة واستدامة  وال ش  أن إنفاق الرجل على زوجته
 .الزواج، كما إنه دليل على علو مكانة المرأة ورفيع منزلتها

ذل  بالمعروف،  لكن ينبغي أن يعلم أن النفقة على الزوجة واألوالد يكون بقدر كفايتهم وأن
َوَمْن قوِدَر َعَلْيِه ِرْزقوُه َفُلُيُنِفُق ِمموا مَتاُه اللَُّه  َلُيُنِفُق ذوو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه: )قوله تعالى دليل ذل 

 [0:الطالق]( ُعْسٍر ُيْسرًا ُيَكلِّفو اللَُّه َنُفسًا َإلَّا َما مَتاَها َسَيْجَعُل اللَُّه َبْعَد ال
تنبيه : الزوجاة، ماع أن    ء مع األصدقاء وينسى حقبعض الناس يأخذه الكرم والسخا

كما بينته السنة الصحيحة ومن ذلا  ماا    المرء يؤجر على إنفاقه في بيته أعظم من غيره
 :يلي 
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دينار أنفقته :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديَّ  )
مسكين ودينار أنفقتاه علاى    في سبيل اهلل ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على

 . أهل  أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهل  
إنا   ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  سعد بن أبي وقاصحديَّ )

 ((.لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل إال أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأت 

تنبيه  :باالمعروف     نفقة أوالدها من مال زوجهاا  ويجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها و- 
 .إذا كان بخياًل -بغير إذنه

 :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  اعائشة رضي اهلل عنهحديَّ  )
يا رسول اهلل، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني : أن هند بنت عتبة قالت

 (.خذي ما يكفي  وولد  بالمعروف: )الوولدي إال ما أخذت منه، وهو ال يعلم، فق
أي في غير إساراف وال  (( بالمعروف: ))أن قوله صلى اهلل عليه وسلم به النساءتولكن لتن

، وال تزيد كماا يفعال بعاض     ، بل تأخذ من ماله نفقة مثيالتها ، وال مجاوزة الحد تبذير
، فيأخذن  أنه بخيل النساء اليوم من إطالق أيديهن في أموال أزواجهن دون إذنهن بدعوى

، وصااالت   من ماله ما ينفقنه فيما يغضب اهلل من الذهاب إلى صالونات تصفيف الشاعور 
، فهؤالء محاسبات على تعاديهن علاى أماوال     ، والتبذير في الملبس والمشرب التجميل

 .أزواجهن لغير حاجة شرعية، وإلفسادهن هذه األموال
تنبيه: نت واجبة على الزوج؛ إال أن شريعة اهلل جعلات  أن النفقة على الزوجات وإن كا

حصول األجر في النفقة على األهل مرتب ، لكن للمنفق على أهله أجرًا، وهذا فضل من اهلل 
على احتساب تل  النفقة، وابتغاء وجه اهلل، ومن أنفق على أهله ذاهاًل عن االحتساب فقاد  

 :لألحاديَّ اآلتية برأت الذمة، وفاته أجر االحتساب 
إذا أنفق  ):قال  النبي  أن (حديَّ أبي مسعود األنصاري الثابت   الثابت في  الصحيحين)

 ( الرجُل على أهله يحتسبها فهو له صدقة 
 ):قال  النبي  أن (حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت  الثابت في  صحيح مسلم  )

و ديناٌر تصدقت به على المسلمين ،  ديناٌر أنفقته في سبيل اهلل ، و ديناٌر أنفقته في رقبة ،
 ( و ديناٌر أنفقته على أهل  ، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهل  
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 النبي  أن (  البخاريفي  صحيح  رضي اهلل عنه  الثابت عن سعد بن أبي وقاصحديَّ )
إن  لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل إال أجرت عليها، حتاى ماا تجعال فاي فاي       :قال 
 (. امرأت
تنبيه :؛ فإن النفقة عليها هو فاي مقابال    وتجب النفقة على الزوجة ولو كانت موظفة

أما . االستمتاع، فهو حق لها، وال ينظر في هذه المسائل إلى ضعف دخل الزوج من عدمه 
إن طابت نفس الزوجة وتسامحت عن حقها فيما يتعلق باإلنفاق عليها، فاألمر يعود إليهاا  

 . والحق لها 
؛ فهو مطالب بالعدل بينهن في النفقة، وال يقول هذه إن كان عند الرجل أكثر من زوجةو

 .غنية وهذه فقيرة، فالجميع أزواجه 
  :رحمه اهلل  قال ابن سعدي ]*[

الصحيح الرواية التي اختارها شيخ اإلسالم أنه يجب التسوية في ذل ، ألن عدم التساوية  
جب، ألن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب ظلم وجور ليس ألجل عدم القيام بالوا

 ( . 4)عليه، بخالف ما ال قدرة له عليه كالوطء وتوابعه 
]*[وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بعدة أسباب : 
 :ما يلي  منها
 .إذا امتنعت الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، فال نفقة لها  (1)
ألنها قد منعت زوجها حقه منهاا؛ إال أن تطياب   ، فال نفقة لها،  وإذا سافرت لحاجتها (2)

 . نفسه بذل  
 . -أيضًا –وإذا نشزت الزوجة على زوجها فال نفقة لها ( 3)
 :حكم النفقة عليها على التفصيل اآلتي المطلقة  ( 4)
 المطلقة طالقًا رجعيًا يجب لها النفقة ما دامت في العدة ألنها زوجة ،  (1)
  [221 /البقرة ( ]توُهّن أ َحّق ِبَرّدِهّن ِفي َذَلَ  َإْن أ َراُدَوُا َإْصاَلحًاَوُبُعوَل: )تعالى هلوقل 

 . فدلَّ ذل  على أنها زوجة 

                                                 
 7  ص . الفتاوى السعدية .  2
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إال والمطلقة طالقًا بائنًا ، سواء كان بينونة صغرى أم كبرى ، فال نفقة لها وال سكنى ( 2)
  . إذا كانت حاماًل فينفق عليها حتى تضع حملها 

إنماا النفقاة و    :قال   أن النبي  (قيس الثابت في  صحيح الجامع  حديَّ فاطمة بنت) 
 .  جعةالسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرو

 . أن المطلقة طالقًا بائنًا إذا كانت حاماًل ينفق عليها حتى تضع حملها والدليل على
  [6  / الطالق ]ّتَى َيَضْعَن َحْمَلُهِهّن َحَوَإن كوّن ُأْواَلِت َحْمٍل َفأ نِفقووُا َعَلْي: )تعالى هلوق
 

]*[]*[]*[]*[ 

 

 :حق المبيت والمعاشرة وقضاء الوطر ( 5)
، وأن ال  وطاره  كما قضاى أن َيتعاهد زوجته بالجماع ويقضى وطرها فيجب على الزوج 

 .يعجلها في ذل 
بما يحصل ُيكره النزع قبل فراغها ، أي قبل أن تونزل ألنه يحرمها من كمال اإلستمتاع ، ورف

ال :) قاال   لها ضررًا إذا كان الماء متهيأ للخروج ثم ينزع الرجل قبل إنزالها ، والنباي  
 :كما في الحديَّ اآلتي ( ضرر وال ضرار 

 (ال ضرر وال ضرار :) قال   النبي أن (ابن ماجه  صحيحالثابت في  حديَّ ابن عباس ) 
 .  فهو ضعيف (حاجتها  ثم إذا قضى حاجته فال يعجلها حتى تقضي) أما حديَّ 

تنبيه ، الوطء واجب على الرجل، وهو من مقاصد الزواج الكبرى 
إذا لم يكن  -أي تجاه زوجته -والوطء واجب على الرجل  :ابن قدامة  رحمه اهلل  قال ]*[

َفاال َتِميلواوا كوالَّ اُلَمْياِل َفَتاَذُروَها      }ومن أدلتاه قولاه تعاالى   . له عذر، وبه قال مال 
َفَتاَذُروَها  }إن عليه وطأهاا بقولاه  : رحمه اهلل -، قال الجصاص (129: النساء){َعلََّقِةَكاُلُم

 .يعني ال فارغة فتتزوج وال ذات زوج إذا لم يوفها حقها من الوطء{ َكاُلُمَعلََّقِة
حتى ال يضطر حليلته إلى الخروج عن  ويجب على الزوج أن ُيراعي حق الوطء لزوجته

فتاراه  ،  ن الحقوق التي يقع الخلل في أدائها من قبل بعض األزواجوهذا الحق م . حيائها
وال َيؤوب إال في ساعة متأخرة من  في دنياه الهثًا أو يدمن السهرات مع األصحاب والخالن

الليل، قد أرهقه التعب وأضناه اللعب، واستنفد ما في جعبتاه مان المارح واللهاو ماع      
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تمي على فراشه كالجيفة، ولو قوّدر له أن يقضاي  مسامريه، فيدخل بال سالم وال كالم، وير
َوَطَره منها، قضاه على وجه ال تشعر معه المرأة بسعادة، وكأنها ما بقيت فاي البيات إال   

أو كما يعبر عناه واقعاه معهاا    ، فهي في نظره  للكنس والطبخ والخدمة وتربية األطفال
، ويروي عاطفتها، وُيشابع   اعليها ورجل يداعبها ويحّن إليه ليست بحاجة إلى قلب يعطف

وإذا كان الرجل ُينهى عن االنهما  في العبادة ألجل إتمام هذا الحاق لزوجتاه   .  غريزتها
وكياف يتناساى أن    فكيف بإهدار الوقت وإضاعته في السهرات العابثة والليالي الالهياة؟ 

 :كما في الحديَّ اآلتي  وألهل  علي  حقًا: يقول  النبي 
مخى النبي صلى اهلل : قال (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه أبي جحيفة حديَّ  )

عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الادرداء متبذلاة،   
فجاء أبو الادرداء،  . أخو  أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا: قالت. ما شأن ؟: فقال لها

فأكل، فلماا  : ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فإني صائم، قال: كل، قال: فصنع له طعاما، فقال
نم، فلما كان من مخر : نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال

إن لرب  علي  حقا، ولنفس  علي  حقا، : قم اآلن، فصليا، فقال له سلمان: الليل، قال سلمان
حقه، فأتى النبي صلى اهلل عليه وسلم فذكر ذل  لاه،   فأعط كل ذي حق وألهل  علي  حقا،

 (.صدق سلمان: )فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم
أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهماحديَّ  )
  ل  ألم أخبر أن  تصوم الدهر وتقرأ القرمن كل ليلة فقلت بلى يا نبي اهلل ولم أرد بذ :قال

إال الخير قال فإن بحسب  أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام قلت يا نبي اهلل إني أطيق أفضل 
 . فإن لزوج  علي  حقا ولزور  علي  حقا ولجسد  علي  حقامن ذل  قال 

رضي اهلل عنه من زوجها فأحال القضاء إلى شكت امرأة إلى عمر بن الخطاب  

  . إن امرأت  تشكو : ضي كعب األسدي ، فلما جيء بالرجل قال القا

  ! أفي طعام أو شراب ؟: قال 

  . ال: قال 

  :فقالت المرأة

  همسجُد يراشخليلي عن ِف َهىُلأ 
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 ، هُدِشالقاضي الحكيم أْر ا، يا أيهه ُدَمأْح النساِء في أمِر ولستو

  هُدُبَعه في مضجعي َتَدَهَز

  : فقال زوجها

  إني امرؤ أذهلني ما قد نزل

  لَجها وفي الُحراِشفي ِف هدتوَز، ل َلَج هلل تخويٌفوفي كتاب ا

  في سورة النحل وفي السبع الطول

  : فقال كعب

  يا رجل إن لها علي  حقَا، ل َقلمن َع تصيبها في أربٍع

     . للعن  الِع ْعَدذا  َو فأعطها

تنبيه:  ن فينبغي أن يحرص كٌل ما  :لبعضهما  الزوجين تجملومن كماالت قضاء الوطر
الزوجين أن يبدو جمياًل في نظر صاحبه، لئال يتنافرا، وليزداد قربًا وتألفًا، وأعظام طياب   

أنه كان يرجل شعره، ويكثر َدهَن رأساه   الماء وأعظم تجمل النظافة، ولقد وصف النبي 
وتسريَح شعره، وأنه كان كثير االكتحال، وكثير االستيا  وكثير التطيب، لذل  لم يشم مان  

 هلل وال من جسمه رائحة تكره، وإذا كان التقصير غالبًا ما يكون من الرجالفي رسول ا
، كما أحب أن تتزين لي؛  إني أحب أن أتزين للمرأة :رضي اهلل عنهما قال ابن عباس ]*[ 

   .{ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} : ألن اهلل يقول 
 

]*[]*[]*[]*[ 
 : ه بالضرب أو التقبيحعدم التعرض للوجالتأدب في معاملتها و( 6)

لما في ذل  من االستهانة بالمرأة، وتحقيرها، وإنزالها غير المنزلاة التاي ارتضااها اهلل    
حسن فينبغي على الزوج في معاملته مع زوجته أن يكون  سبحانه وتعالى لها من االحترام

 الخلق، هين لين قريب سهل، حديثه عذب، كالمه حلو، ال يعارف الساب وال الشاتم وال   
 .األلفاظ النابية وال الوجه المكفهر

وكذل  فالتعرض للوجه بالضرب أو التقبيح مناف لما أمر به اهلل ورسوله صلى اهلل علياه  
 : في الحديَّ اآلتي  وسلم
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قال قلت  يا رسول ( وابن ماجة الثابت في  صحيحي أبي داوود ابن حيدة  معاوية حديَّ )
مها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت وال اهلل ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطع

 . تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال في البيت
 .تقويم النساء عند النشوز  وأن هذا مخالفًا لهدي النبي 

فالذي أمر به اهلل سبحانه وتعالى من ضرب النساء لتقويمهن عند النشوز هو الضرب غير 
افون نشوزهن فعظوهن واهجاروهن فاي المضااجع    والالتي تخ)  :المبرح، لقوله تعالى

 [. 34: النساء]  ( واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبياًل إن اهلل كان عليًا كبيرًا
 :والكالم على هذه اآلية على ثالثة مقامات

كماا  ، وقد قيدته السنة بالضرب غير المبرح  لفظ عام (  واضربوهن) : قوله تعالى: األول
 :اآلتي  الُجَشمِّي األْحَوِصي حديَّ أبفي 
 قال  أن النبي ( وابن ماجة  الثابت في  صحيحي الترمذيالُجَشمِّي  األْحَوِصحديَّ أبي )

أ اَل َواْسَتْوُصوا بالّنَساِء َخْيرًا، فَإّنَما ُهّن َعَواٌن ِعُنَدكوْم، َلْيَس َتْمِلكووَن ِمُنِهّن َشْيئًا َغْيَر َذَلاَ    :
َواْضاِرُبوُهّن َضاْرَبًا َغْياَر    يَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة، َفَإْن َفَعُلَن َفاْهُجُروُهّن في الَمَضاِجِع َإاّل أ ْن َيأِت

َوَإّن َلكوْم َعَلى ِنَساَئكوْم َحّقا، َوَلِنَساَئكوْم َعَلاْيكوْم  أ اَل . ، َفَإْن أ َطْعَنكوْم َفاَل َتْبغووا َعَلْيِهّن َسِبياًلُمَبّرٍح
ا َحّقكوْم َعَلى ِنَساَئكوْم َفاَل ُيْوِطْئَن فوُرَشكوْم من َتُكَرُهوَن، َوال َيْأَذّن فاي ُبُياوِتكوْم َلَماْن    ، فأ ّمَحّقا

 .« أ اَل َوَإّن َحّقُهّن َعَلْيكوْم أ ْن توْحِسنووا َإَلْيهّن في ِكْسَوِتِهّن َوَطَعاِمِهّن. َتُكَرُهوَن
فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مماا  (  ُمَبّرٍحَواْضِرُبوُهّن َضْرَبًا َغْيَر ) : الشاهد 

 .يكسر العظم، فهو ضرب تأديب، ال ضرب انتقام وتشويه
أن ضرب المرأة للتأديب ال يكون إال بعد عدم جدوى الموعظة والهجار لهاا فاي    : الثاني

 .المضجع
ها غير ، فإنها تحس أن فإن الهجر في المضجع قد يؤثر في المرأة ما ال يؤثره فيها الضرب

،  ، فال تنشغل إال بالتفكير في حالها وما مل إلياه، فتنزجار بهجاره    مرغوبة من زوجها
 .وترتدع بتركه لها

فإن أطعنكم فال }:، ويدل عليه قوله تعالى وجوب رفع الضرب عنها في حالة الطاعة: الثالَّ
 ( تبغوا عليهن سبياًل
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 :ديَّ اآلتي بداللة الح جلد العبد يجلدثم إن النبي نهى الرجل أن 
ال يجلد ): قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  عبد اهلل بن زمعة)

 (.أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في مخر اليوم

 

]*[]*[]*[]*[ 
 :عدم الهجر في غير البيت ( 0)

إال في البيات   وال تهجر: "ويدل عليه قوله صلى اهلل عليه وسلمهذا هو األصل في المسألة 
." 
قال قلت  يا رسول ( وابن ماجة الثابت في  صحيحي أبي داوود ابن حيدة  معاوية حديَّ )

اهلل ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت وال 
 . تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال في البيت

تنبيه   في غير     ولكن يجوز هجر المرأة  ر في غير البيتعدم الهجاألصل في المسألة
أنه هجر أزواجه شاهرًا    البيت بحسب المصلحة المترتبة على ذل ، كما صح عن النبي

 .  في غير بيوتهن
حلف ال يدخُل علاى بعاض أهلاه     أن النبي  (  الثابت في  الصحيحينحديَّ أم سلمة  )

يا نبي اهلل حلفات  : عليهن أوراح ، فقيل له شهرًا ، فلما مضى تسعٌة وعشرون يومًا غدًا 
 . إن الشهر يكوُن تسعًة وعشرين يومًا : أن ال تدخل عليهن شهرًا ، قال 

 

]*[]*[]*[]*[ 

 

 :مداراتها ومالطفتها ( 1)

 . الستمالة النفوس وتأليف القلوب هي المجاملة والمالينة : والمداراة
،  ى مداراة النساء، لما علم منهن من تسارع وقد ندبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إل

فالزوج مطلوب منه أن يداري زوجه ويستميل قلبهاا،  ،  بعض المواقف فيوسوء تصرف 
كاذل   ، والزوجاة  -مالم يكن فيه تضييع لحق اهلل أو حقه -وأن يصبر على ما يبدر منها

حيااة الزوجياة،   مطالبة بحسن التبعل والطاعة في غير معصية اهلل، وبهذا وذا  تستقيم ال
 . ويسعد أهلها 
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استوصوا : )قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه  حديَّ )
من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيماه   نخلق هن، فإنخيرا بالنساء

 (.كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء
 :لى ثالثة أمور رئيسية وهيوهذا الحديَّ يرشدنا إ* 

أمر ، " استوصوا " أن الوصية بالنساء واجبة ألن قوله صلى اهلل عليه وسلم : األمر األول
 .واألمر يقتضي الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذل 

 .، واختالف بعض طبائعهن عن طبائع الرجال بيان قصور النساء عن الرجال: األمر الثاني
 .واالستمتاع بهن على عوجهن، از مداراة النساءجو: األمر الثالَّ

عاملة النساء، والوصية بهن، عند الصحابة موال ش  أن في هذا الحديَّ قاعدة أساسية في 
، فاإن   ومن تبعهم من الرجال في كل عصر، وما دام هذا الدين قائما -رضوان اهلل عليهم

اسبها على كل ما يصادر منهاا   اإلنسان إذا لم يغضل الطرف عن زالت النساء وأراد أن يح
 :أفضى ذل  إلى كسرها وكسرها طالقها كما بينته السنة الصحيحة في حديَّ مسلم اآلتي 

 إن:قاال   أن النباي   (صحيح مسالم   الثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم ل  على طريقة فإن استمتعت بها اساتمتعت بهاا وبهاا    

 . ج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طالقهاعو
المرأة أو الرجال أو   به ، ولكن على النحو الذي ال تتضرر وال ش  أن تقويم المرأة واجب

 .الحياة الزوجية ما دام هذا التقويم يتم حسب الحدود الشرعية
 للوصاول بهاا إلاى    -كالتشديد عليهن كما يشدد على الرجال -وأما المبالغة في التقويم

 المرتبة العليا من التقويم بحيَّ ال يصدر منها ما يدل على نقصان عقلها أو كفران عشيرها
، ويدل علاى  ، ففيه الخاطرة بالحياة الزوجية من حيَّ احتمال وقوع الطالق بين الزوجين

 (.. وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طالقها: ))ذل  قوله صلى اهلل عليه وسلم
النسااء مان    بااقي  ، إال أنها يصيبهما ما يصايب  ين وخلق كريمفإن كانت المرأة على د

التضجر، أو طلب ما ال يقدر الزوج عليه، أو التنكر له، فال ش  أن مثل هذه يندب المداراة 
 .معها ويستحب اإلبقاء عليها، حفاظًا على رباط الزوجية، لما لها من خلق كريم ودين متين
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فقد كان يتلطف ماع أم الماؤمنين     اءًا برسول اهلل التلطف معها ومداعبتها اقتد ثم إن *
  .عائشة رضي اهلل تعالى عنها ويسابقها 

كانت مع النبي  في سفر :أنها (صحيح البخاري الثابت في  عائشة رضي اهلل عنها حديَّ ) 
 .قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتل  

قاال    أن النبي  ( عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع جابر ابنحديَّ ) 
 و امرأتاه  الرجال  مالعبة  :  أربعة يكون أن إال لعب و لهو اهلل ذكر من ليس شيء كل:

  .  السباحة الرجل تعليم و الغرضين بين الرجل مشي و فرسه الرجل تأديب
كان ضحوكًا إذا ولج، سكيتًا إذا خرج،  واهلل لقد: فقالت وقد مات ووصفت أعرابية زوجها

         .سائل عما فقد مكاًل ما وجد، غير

، رحيًما بأهله حازًما  َرِحَم الّله رجًلا محمود الَسيرة، طيِّب السريرة، سهًلا رفيًقا، ليًِّنا رؤوًفا
 .في أمره، ال يكلف شططا وال يرهق ُعسًرا، وال يهمل في مسؤولية

]*[]*[]*[]*[ 

 :يصبر عليها ويتحمل األذى منها وأن يعفو عن زالتها  أن( 9)
استوصوا : )قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه  حديَّ )

من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيماه   نخلق هن، فإنخيرا بالنساء
 (.كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

 إن:قاال   أن النباي   (صحيح مسالم   الثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم ل  على طريقة فإن استمتعت بها اساتمتعت بهاا وبهاا    

 . عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طالقها
وهذا الحديَّ يرشدنا إلى ثالثة أمور رئيسية وهي: 

أمر ، " استوصوا " الوصية بالنساء واجبة ألن قوله صلى اهلل عليه وسلم أن : األمر األول
 .واألمر يقتضي الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذل 

 .، واختالف بعض طبائعهن عن طبائع الرجال بيان قصور النساء عن الرجال: األمر الثاني
 .اع بهن على عوجهن، واالستمتالصبر على النساء وتحمل األذى منهن : األمر الثالَّ
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عاملة النساء، والوصية بهن، عند الصحابة موال ش  أن في هذا الحديَّ قاعدة أساسية في 
، فاإن   ومن تبعهم من الرجال في كل عصر، وما دام هذا الدين قائما -رضوان اهلل عليهم

اإلنسان إذا لم يغضل الطرف عن زالت النساء وأراد أن يحاسبها على كل ما يصادر منهاا   
 :أفضى ذل  إلى كسرها وكسرها طالقها كما بينته السنة الصحيحة في حديَّ مسلم اآلتي 

ان :قاال   أن النباي   (صحيح مسالم   الثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم ل  على طريقة فإن استمتعت بها اساتمتعت بهاا وبهاا    

 . كسرها طالقهاعوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها و
تنبيه  النساء وتحمل األذى منهن هذا         ىإن من أفضل ما ُيعين على الصبر عل 

فإذا صدر مان   ، ال يفر  مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضى منها مخرالحديَّ العظيم ، 
ي تنكرن المرأة ما ُيَعكُِّر َصفو زوجها أحيانًا فليتذكر دينها وعفتها وفضلها على النساء الالت

لألدب وانسلخن من الفضيلة ، ويتذكر أنها طبلاخة طعامه َغسوالة ثيابه وبها يسكن قلبه عن 
 الحرام ، ففي هذا ما يكون عونًا بعد اهلل تعالى في الصبر عليهن وتحمل األذى منهن

 أن النباي   (األنصاري الثابت في  صحيح مسالم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه  حديَّ ) 
 . منها مخر رضييفر  مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا ال :قال 
 ال توجد امارأة   إن كره منها خلقًا_  اال يبغضهيعني  _  [مؤمن مؤمنة  ال يفر ] معنى

الاتمس امارأة كاملاة مان جمياع       إال ولها بعض المزايا، وفيها بعض العيوب، وإن من
وإن كان فاي خلقهاا شايء،     من الجمال النواحي، فقد التمس محااًل، وهب اهلل هذه حظًا

جمالها شيء، وفاوت بين هذه الحظوظ واألقساام   ووهب هذه حظًا من الخلق وإن كان في
 (61/ القصص( )يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ورب )كما قضت بذل  مشيئته 

وأمكنه أن يغض عن العيوب المحتملاة بجاناب  هذه حقيقة من عرفها استراح وأراح ، 

معنى قوله  ، وأن يغفر بعض نواحي الضعف لما يجبرها من نواحي القوة، وهذا هوالمزايا
وعاشاروهن  : )الكاريم  وفي ذل  يقول القرمن "إن كره منها خلقًا رضي منها غيره(: "ص)

/ النسااء ( )فيه خيرًا كثياراً  بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل اهلل
19) 
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صًا َعِطرًة في تحمل األذى من الزوجة وأنه سيكون لاه عاقباًة   وهآنذا أسوق ل  قص ]*[ 
 لعلها تجد ل  في سمع  مسامعاً  حسنة إن شاء اهلل تعالى في الدنيا واآلخرة ، أسوقها ل 
 : وفي قلب  موقعًا عسى اهلل أن ينفع  بها ويفق  إلى تنفيذها

 القصة األولى: 
عمار   كو خلق زوجته فوقف على بابعنه يش قد روي أن رجاًل جاء إلى عمر رضي اهلل 

يرد عليها  ينتظر خروجه فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه وعمر ساكت ال
وهو أمير المؤمنين  إن كان هذا حال عمر مع شدته وصالبته:  فانصرف الرجل راجعًا وقال

يا أمير : فقال ما حاجت  يا رجل ؟ فخرج عمر فرمه موليًا عن بابه فناداه وقال فكيف حالي
واستطالتها علي فسمعت زوجت  كذل  فرجعت  المؤمنين جئت أشكو إلي  سوء خلق امرأتي

عمر يا أخي إني احتملتهاا  : مع زوجته فكيف حالي فقال إذا كان حال أمير المؤمنين: وقلت
ل  عة لولدي وليس ذِضْرالة لثيابي ُمازة لخبزي غسواخة لطعامي خبوطبو لحقوق لها علي إنها

 ياا أميار  : فقال الرجل. عليها ويسكن قلبي بها عن الحرام فأنا أحتملها لذل    كله بواجب

 . فاحتملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة: المؤمنين وكذل  زوجتي قال عمر
 القصة الثانية: 

يزوره في كل سنة  ، وكان كان له أخ في اهلل وكان من الصالحين حكي أن بعض الصالحين
 ، فقال أخو زوج  في اهلل جئت لزيارته ؟ لزيارته فطرق الباب فقالت امرأته منمرة فجاء 

فبينماا هاو    ، ل به وفعل وجعلت تذمذم عليهَعه وَفَمَلاهلل وال َس ُهَدفقالت راح يحتطب ال َر
واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل وقد حمل حزمة الحطب على ظهر أسد 

فجاء فسلم على أخيه ورحب به ودخل المنزل وأدخل الحطب وقاال   وهو يسوقه بين يديه
وتأخذ بلسانها وزوجهاا  لألسد اذهب بار  اهلل في  ثم أدخل أخاه والمرأة على حالها تذمذم 

على تلا    وهو متعجب من صبر أخيهعليها فأكل مع أخيه شيئا ثم ودعه وانصرف  ال يرد
 المرأة
 من  : خوه لزيارته على عادته فطرق الباب فقالت امرأتهجاء أ قال فلما كان العام الثاني

فقالت مرحبا ب  وأهال وسهال اجلس فإنه سايأتي   ، قال أخو زوج  فالن في اهلل ؟ بالباب
إذ جاء أخوه وهو يحمال   ، قال فتعجب من لطف كالمها وأدبها، إن شاء اهلل بخير وعافية 
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ودخل الدار وأدخله وأحضرت المرأة  الحطب على ظهره فتعجب أيضا لذل  فجاء فسلم عليه
يا أخي أخبرني عماا   فلما أراد أن يفارقه قال ، طعاما لهما وجعلت تدعو لهما بكالم لطيف

قال عام أول أتيت  فسمعت كالم امارأة بذيئاة    ؟ قال وما هو يا أخي؟ أريد أن أسأل  عنه 
حطب على ظهر األسد وهو اللسان قليلة األدب تذم كثيرا ورأيت  قد أتيت من نحو الجبل وال

ورأيت العام كالم المرأة لطيفا ال تذمذم ورأيت  قد أتيت بالحطاب علاى    ؟ مسخر بين يدي 
ظهر  فما السبب قال يا أخي توفيت تل  المرأة الشرسة وكنت صابرا على خلقها وما يبدو 

ل عناي  ن اهلل قد سخر لي األسد الذي رأيت يحما أفك منها كنت معها في تعب وأنا أحتملها
الحطب بصبري عليها واحتمالي لها فلما توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة وأنا في راحة 
معها فانقطع عني األسد فاحتجت أن أحمل الحطب على ظهري ألجل راحتي مع هذه المرأة 

 .المباركة الطائعة فنسأل اهلل أن يرزقنا الصبر على ما يحب ويرضى إنه جواد كريم 

]*[]*[]*[]*[ 
 :النهي عن التماس عثرات النساء ( 10)

 :-رحمنا اهلل وإياكم -اعلموا
، فالمرأة خلقت من ضالع   أن في التماس عثرات النساء وتتبع زالتهن هدم للحياة الزوجية

، كما قال الصادق المصدوق  صلى اهلل عليه وسلم فال ش  أن عثراتها وزالتها أكثر  أعوج
، حتاى   الزالت يوغر صدر الزوج عليها شيئًا فشيئًا، وتتبع مثل هذه العثرات و من الرجل

 .يؤدى به ذل  إلى طالقها
نهى رسول أو تخوينهن ، ولذا نهى  ، ، والتماس عثراتهن وقد نهينا عن تتبع زالت النساء

 أن يطرق الرجل أهله ليال يتخونهم أو يلتمس عثراتهم  اهلل 
 نهى رساول اهلل   :قال  (لصحيحين الثابت في ارضي اهلل عنه  جابر بن عبد اهللحديَّ )

  . أن يطرق الرجل أهله ليال يتخونهم أو يلتمس عثراتهم
،  ، ففيه من تخونهن وكذل  فطرقه لها لياًل يكون مظنة رؤية ما ال يستحب له رؤيته منهم
، أو كراهياة بعاض    وتلمس العثرات لهن ما يبعَّ إلى نفسه استقباح بعاض أماورهن  

، بال قاد    ، وقد يؤدي ذل  إلى كثرة المشاكل   حياتهما الزوجية، فتضطرب بذل أخالقهن
 .يصل الحد إلى الطالق
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تمتشاط  من أجل أن  عن أن يطرق الرجل أهله إذا قدم من سفره لياًل نهى النبي  وكذل 
فيراها ،  الشعثة، وتستحد المغيبة، أي لكي تتهيأ لزوجها باالمتشاط والتزين، واالستحداد له

، فتبعَّ في نفسه السرور، بعد طول التعاب واإلرهااق    وفي أجمل حلة في أحسن صورة،
 .الذي ناله في سفره هذا

إذا ) :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهماحديَّ )
قال رساول  : قال(. ، وتمتشط الشعثة دخلتم ليال، فال تدخل على أهل ، حتى تستحد المغيبة

 (.فعلي  بالكيس الكيس: )هلل عليه وسلماهلل صلى ا
تنبيه    عليناا      ولكن من اهلل علينا في هذا العصر بكثير من المخترعات التي تساهل

، فاإذا اساتطاع    ، والاتلكس  ، كالهاتف، والبرق طرق االتصال باألهل واألزواج واألوالد
م في هذا الوقات مان   ، فال مانع من أن يطرقه الرجل إخبار أهله بموعد قدومه من الليل

، فليس في طرقهم  ، وإخبارهم بموعد القدوم ، ألنه قد زالت علة النهي باالتصال بهم الليل
 .في هذا الوقت ما يجعله تخونًا لهم، أو التماسًا لعثراتهم، واهلل أعلم 

]*[]*[]*[]*[ 
 :أن يعين الزوجة في أمور الدنيا واآلخرة ( 11)
: سألت عائشة رضي اهلل عنها:قال ( صحيح البخاري ت في  الثاب األسود بن يزيدحديَّ ) 

في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فاإذا  كان يكون : يصنع في البيت؟ قالت  ما كان النبي 
 .حضرت الصالة خرج إلى الصالة

كان النبي  يصلي وأنا راقدة، معترضة على :قالت ( الثابت في  الصحيحينحديَّ عائشة ) 
 .أن يوتر أيقظني فأوترت فراشه، فإذا أراد

كان النبي  إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا : قالت ( الثابت في  الصحيحينحديَّ عائشة )
 .ه، وأيقظ أهلهَلْيَل

 

]*[]*[]*[]*[ 
 

 :أن يحفظها ويصونها عن كل ما يخدش دينها وشرفها ( 12)
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شرفها فيمنعها و ومن حق المرأة على الرجل أن يحفظها ويصونها من كل ما يخدش دينها
من السفور والتبرج ويحول بينها وبين اإلختالط بغير محارمها من الرجال ألنه هو الراعي 

 .الذي سوف ُيسأل أمام اهلل تعالى عن رعيته
كلكام راع  ) :قال   أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين بن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )

رعيته، والرجل فاي أهلاه راع وهاو     عن مسئولعن رعيته، فاإلمام راع وهو  ومسئول
عن رعيتها، والخادم في  مسئولةعن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي  مسئول

 (.عن رعيته مسئولعن رعيته فكلكم راع وكلكم  مسئولمال سيده راع وهو 

 راع كال  ساائل  تعالى اهلل إن:قال   أن النبي  (حديَّ أنس الثابت في  صحيح الجامع ) 
 . بيته أهل عن الرجل يسأل حتى  ؟  ضيعه أم ذل  أحفظ استرعاه عما

 

]*[]*[]*[]*[ 
 :الَغْيرة عليها ( 13)

 .من أبرز حقوق الزوجة وواجبات الزوج أن يصون كرامتها ويحفظ ِعْرضها، وَيَغار عليها
ومن المؤسف أن بعض حيوانات الغابة أكثر ِغيرًة على زوجاتهن من بعض الرجال، فتراه 

العنان لزوجته تختلط مع الرجال وتحادثهم، وتذهب لألسواق وحدها، وقد تركب ماع   يطلق
 السائق وحده، 

  
 فاي األساواق، أال    بلغني أن نسائكم يزاحمن العلاوج "  :قال( رضي اهلل عنه)عن علي

 المغني ." ؟ يتر  أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تستحون؟ أال تغارون

كما في الحاديَّ   كما أخبر بذل  المصطفى صلى اهلل عليه وسلم هو الموت  وإذا كان الحمو
 :اآلتي 

إياكم و الادخول علاى النسااء    : قال  أن النبي ( حديَّ عقبة بن عامر في الصحيحين)
الحمو الموت أي دخوله على زوجاة أخياه     : يا رسول الّله أرأيت الحمو قال   : قالوا  

   يشبه الموت في االستقباح والمفسدة فهو
  :قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير ]*[ 
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بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محاذور    (  إياكم والدخول على النساء   )
وتضمن منع الدخول منع الخلوة بأجنبياة بااألولى   ، النساء  ليتحرز منه أي اتقوا الدخول

ذكر الغزالي أن راهباًا مان بناي      ، المحارم  ظاهر العلة والقصد به غير ذوات والنهي 
إسرائيل أتاه أناس بجارية بها علة ليداويها فأبى قبولها فما زالوا به حتى قبلهاا يعالجهاا   
فأتاه الشيطان فوسوس له مقاربتها فوقع عليها فحملت فوسوس له اآلن تفتضح فاقتلهاا  

ه قتلها فأخذوه وحصروه فقال لاه  وقل ألهلها ماتت فقتلها وألقى الشيطان في قلب أهلها أن
فانظر إلى حيله كيف اضطره إلى الكفر بطاعته لاه    اسجد لي تنج فسجد له ،  : الشيطان 

   في قبوله للجارية وجعلها عنده 
،    والحمو أخو الزوج وقريبه (   الحمو الموت  : يا رسول الّله أرأيت الحمو قال   : قالوا)

   زوجة أخيه يشبه الموت في االستقباح والمفسدة فهو أي دخوله على: الحمو الموت 

محرم شديد التحريم وإنما بالغ في الزجر بتشبيهه الموت لتسامح الناس في ذل  حتى كأنه  
غير أجنبي من المرأة وخرج هذا مخرج قولهم األسد الموت أي لقاؤه يقضي إلياه وكاذا   

بطالقها عناد غيارة الازوج أو     دخول الحمو عليها يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها
برجمها إن زنت معه وقد بالغ مال  في هذا الباب حتى منع ما يجر إلى التهم كخلوة امرأة 
بابن زوجها وإن كانت جائزة ألن موقع امتناع الرجل من النظر بشهوة المرأة أبياه لايس   

   .س الشهوانيةكموقعه منه ألمه هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية وذا  أنست به النف
تنبيه:األجانب يدخلون على  ، فما بالنا بمن يتركون الرجال فإذا كان هذا مع أخ الزوج

بالغيرة على أعراضهم  نساءهم ومحارمهم دون أن يحر  ذل  ساكنًا فيهم من شعور
إنه ضعف في الدين ، وقلة  واهلل: ومحارمهم ، مدعين بذل  العفة لدى الجنسين ، وأقول 

 . ى أولئ  المساكينحيلة لد

 وإذا سألتموهن متاعًا  ): من الدخول على النساء  ولهذا قال تعالى محذرًا
 ذلكم ): ثم ذكر المولى جل وعال الحكمة البالغة من ذل  فقال  ( من وراء حجاب  فسألوهن

 م اإلسالم على المارأة أن تخارج أماام   ، وحرو [ 53األحزاب  ] (أطهر لقلوبكم وقلوبهن 

وإقباال   ، لما في ذل  من جنوح إلى الذنب والمعصاية األجانب وهي متخذة زينتها  الرجال
فاي بحار    لالنجرافعلى الفاحشة والرذيلة ، واستمالة ضعاف النفوس واإليمان والتقوى 
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عالم الخفيات فاطر  الفاحشة ، والوقوع في براثن الزانيات العاهرات الداعيات إلى البعد عن
  .األرض والسموات 

 َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهّن َإاّل َلُبُعوَلِتِهّن أ ْو مَبآَئِهّن أ ْو مَبآِء ُبُعوَلِتِهّن أ ْو أ ْبَنآَئِهّن أ ْو أ ْبَنآِء: )تعالى قال
ْيَمانوُهّن أ ِو ُبُعوَلِتِهّن أ ْو َإُخَواِنِهّن أ ْو َبِنَي َإُخَواِنِهّن أ ْو َبِني أ َخَواِتِهّن أ ْو ِنَسآَئِهّن أ ْو َما َمَلَكُت أ 

 الّتاِبِعيَن َغْيِر ُأْوَلي اإَلْرَبِة ِمَن الّرَجاِل أ ِو الّطُفِل اّلِذيَن َلْم َيُظَهُروُا َعَلَى َعاْوَراِت الّنَساآِء َوالَ  
ُمْؤِمنواوَن َلَعّلكواْم   َيْضِرْبَن ِبأ ْرُجِلِهّن َلُيْعَلَم َما ُيُخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهّن َوتووُبَوُا َإَلى الّلِه َجِميعًا أ ّيَها اُل

 [31: اآلية -النور : سورة( ]توُفِلُحوَن

تنبيه  : ولكن منها ما هاو محماود   ، المباحة شرًعا من شيم النفوس الكريمة ةَرْيالَغإنو
 :بيان المحمود والمذموم منهاوما هو مذموم وها  فصل الخطاب في موضوع الغيرة و

بد من قوة روحية تحمي المحارم والشرف والعفاف من ما رّكبه اهلل في الع :ة هيَرْيوالَغ
 كل مجرم وغادر، والغيرة في اإلسالم خلق محمود، وجهاد مشروع؛

يا أمة محمد ماا   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديَّ )
لضاحكتم  أحد أغير من اهلل أن يرى عبده أو أمته تزني يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلام  

 .    ولبكيتم كثيرًا قلياًل
إن اهلل يغاار   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

 .وغيرة اهلل أن يأتي المؤمن ما حرم اهلل 
 :الغيرة صفة من صفات اهلل عز وجل  ]*[

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديَّ )
ا أمة محمد ما أحد أغير من اهلل أن يرى عبده أو أمته تزني يا أمة محمد لو تعلمون ماا  ي

 .    ولبكيتم كثيرًا أعلم لضحكتم قلياًل
إن اهلل يغاار   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

 . وغيرة اهلل أن يأتي المؤمن ما حرم اهلل 
الخير والصالح ، ويكره لها الفحاش والمجاون ،    زوجته ، ويتمنى لها فالمسلم يحب ]*[

عنده ، فغيرة الزوج على زوجته من اإليماان ، وبهاا    وكل ما يهون من رفعتها ومقدارها
، ومن ال يغار علاى   الغيرة المعتدلة شيء مطلوب ومهم، ف تسعد وتفخر كل زوجة مسلمة
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، فغيرة الرجل على أهله أن يأتين ما حارم   ديوَّ ومطرود من رحمة اهلل تعالى أهله فهو
واجبة لحماية .. اهلل أو يخلون مع غير ذي محرم ، أو يتحدثن مع أحد بخضوع في القول 

 .شرفه وصيانة عرضه 
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
 (.إن اهلل يغار، وغيرة اهلل أن يأتي المؤمن ما حرم اهلل) 

وال يغضب إذا رأى زوجته متبرجة ، أو رمها وهي تحدَّ  والرجل الذي ال يغار على أهله ،
 فإنه ديوَّ يقبل الفحش والسوء على أهله ، الرجال في ميوعة أو خضوع

ثالثاة   :قال   أن النبي  ( ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامعحديَّ ) 
 . بَّ الَخ في أهلِه قرلدمن الخمر و العاق و الديوَّ الذي ُيم  : قد حرم اهلل عليهم الجنة 

 : من مواقف الغيورينمن مواقف الغيورين  ]*[
 :على النساء  غيرة النبي  ]*[

  دخل علي رساول اهلل  : قالت  (الثابت في الصحيحين  ارضي اهلل عنهعائشة حديَّ )  
ا رسول اهلل ي: فقلت : قالت . وعندي رجل قاعد فاشتد ذل  عليه ورأيت الغضب في وجهه 

انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضااعة مان   : فقال : قالت . إنه أخي من الرضاعة 
 . المجاعة 

  :  غيرة داود  ]*[
فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلق األبواب فلم يدخل على أهله أحد حتاى   كان داود 

إلى الدار فإذا رجل قاائم  فأقبلت امرأته تطلع ، فخرج ذات يوم وغلقت الدار : قال . يرجع 
واهلل لنفتضحن ؟ من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة : فقالت لمن في البيت . وسط الدار 

أناا  : قاال  ؟ من أنت : له داود  فقال، فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار . بداود 
، ملا  الماوت    أنات واهلل إذن : فقال داود . الذي ال أهاب الملو  وال أمنع من الحجاب 

   10: ص 2: البداية والنهاية ج .ثم مكَّ حتى قبضت ، بأمر اهلل  مرحبًا
 :مع المرأتين  في قصة موسى   ]*[

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من  : ابن جرير بإسناده عن ابن عباس قال  روى
يدري  ما قوته وأمانته وما ال ، : فأحفظته الغيرة أن قال : قال .  استأجرت القوي األمين 
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، قط أقوى في ذل  السقي مناه   أما قوته فما رأيت منه حين سقى لنا لم أر رجاًل: قالت ؟ 
له فلما علم أني امرأة صوب رأساه فلام    وأما أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت

يفعل  ثم قال امشي خلفي وانعتي لي الطريق ولم، يرفعه ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالت  
: تفسير الطباري ج    .فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت . ذل  إال وهو أمين 

 63: ص 20
  :الصديق رضي اهلل عنهغيرة  ]*[
 أن نفاراً  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهعبد اهلل بن عمرو بن العاص حديَّ )

 خل أبو بكر الصاديق  فدرضي اهلل عنها ، من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس 
فقاال  .  وقال لم أر إال خياراً  فذكر ذل  لرسول اهلل .  فكره ذل وهي تحته يومئذ فرمهم 

ال يدخلن : على المنبر فقال   ثم قام رسول اهلل. إن اهلل قد برأها من ذل  :  رسول اهلل 
 . رجل بعد يومي هذا على مغيبة إال ومعه رجل أو اثنان 

 : رضي اهلل عنه غيرة الفاروق ]*[

بينا أناا ناائم    :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
لعمار  : لمن هذا القصر؟ فقالوا: رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت

 .أعلي  أغار يا رسول اهلل: فبكى عمر وقال(. بن الخطاب، فذكرت غيرته، فوليت مدبرا
 :رضي اهلل عنه  سعد بن عبادةغيرة  ]*[

َلَضَرْبتوُه لو رأيت رجاًل مع امرأتي  :أنه قال  ( الثابت في  الصحيحين سعد بن عبادةحديَّ )
أتعجبون من غيرة سعد، ألنا أغَير منه، واهلل  : )، فبلغ ذل  النبي  فقالٍحِبالسوْيِف َغْيَر ُمْصفَّ

 (. أغَير مني

 األنصاري سيد الخزرج وأحد نقبائهمهو   ( سعد بن عبادة)
أضربه بعرض السيف  أي ال ٍحَغْيَر ُمْصفَّه ، ومعنى صفح السيف أي عرض( : ٍحَغْيَر ُمْصفَّ)

 .بل بحدِّه 
اتصاف اهلل تعالى [  120/  6] وقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى  ]*[

، كما رد على من زعم أنهاا انفعااالت    لوأنها صفة كمابهذه الصفة ، واألدلة على ذل  ، 
 . نفسية 
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َلَضَرْبتوُه لو رأيت رجاًل مع امرأتي  :أنه قال  ( الثابت في  الصحيحين سعد بن عبادةحديَّ )
أتعجبون من غيرة سعد، ألنا أغَير منه، واهلل  : )، فبلغ ذل  النبي  فقالٍحِبالسوْيِف َغْيَر ُمْصفَّ

 (. أغَير مني

 . هو األنصاري سيد الخزرج وأحد نقبائهم  ( سعد بن عبادة)
أضربه بعرض السيف  أي ال ٍحَغْيَر ُمْصفَّه ، ومعنى صفح السيف أي عرض( : ٍحَغْيَر ُمْصفَّ)

 .بل بحدِّه 
 :أنواع الَغيرة  ]*[
 مان : )قال  أن النبي ( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه )

في الريبة وأما ما يكاره   ، ومنها ما يكره اهلل، فأموا ما يحبل اهلل فالغيرةالغيرة ما يحبه اهلل
 ( فالغيرة في غير ريبة

 .في مواطن الش : أي:  في الريبة فالغيرة
الغيرة غيرتان غيرة حسنة جميلة يصلح بها الرجل أهله  : عن علي بن أبي طالب قال ]*[

رواه الضياء المقدسي في األحاديَّ المختارة . ، وغيرة تدخله النار تحمله على القتل فيقتل 
 .إسناده صحيح : وقال   226: ص 2: ج

غيرة اهلل تعاالى وهاذه    تفالغيرة المحبوبة هي ما وافق :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ]*[
لكان غيارة   .  ن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة أتنته  محارم اهلل وهي  أنالغيرة هي 

هله ليست كغيرته مان  أهله فغيرته من فاحشة أن يشركه الغير في أ هي من العبد الخاصة
 ال من جهة بغضه لمبغضة اهلل ولهذا كانات إزنا الغير ألن هذا يتعلق به وذا  ال يتعلق به 

قاربه ومن هو تحات  أعظم ذل  امرأته ثم أهله وأالغيرة الواجبة عليه هي في  غيرته على 
ذا زنا إيالعنها لما عليه في ذل  من الضرر بخالف ما ن أذا زنت إولهذا كان له ،  طاعته 

في  ذا كان زوجها محصنًاإمرأة التي لم يكمل عقلها ودينها لولهذا يحد قاذف ا، غير امرأته 
 اها.حمد أحدى الروايتين عن إحد القولين وهو أ
تنبيه  إال في موطن يستحق  ويجب على المسلم أن ال يغار على زوجته     

 :وكذا الزوجة بداللة الحديَّ اآلتي - الغيرة
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 مان : )قال  أن النبي ( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه )

في الريبة وأما ما يكاره   الغيرة ما يحبه اهلل، ومنها ما يكره اهلل، فأموا ما يحبل اهلل فالغيرة
 ( فالغيرة في غير ريبة

 .ن الش في مواط: أي:  في الريبة فالغيرة
كما أمر الشرع فهي بإذن اهلل  قد اخترت زوجت  على أساس الدينفأنت أيها الزوج المسلم 

مسلمة مؤمنة عفيفة ، ولم يرد منها ما يستدعي ذل  الش  وتل  الغيارة الحمقااء ، فاال    
 ..تعذب نفس  وال تعذبها مع  

والبعاد عان الظناون    وقد ُعلم أنو حسن العشرة وأسباب السعادة ال تكون إال في اللاين  
يحمله علاى  .. واألوهام التي ال أساس لها، إن الغيرة قد تذهب ببعض الناس إلى سوء ظّن

  .تأويل الكالم والش  في التصرفات، مما ينغص العيش ويقلق البال من غير مستند صحيح
 ويجب على كل زوجين أن يبتعدا عن مواطن الشبهات   . 
الحالل بين و الحارام  : قال  أن النبي ( ت في  الصحيحينالثابلحديَّ النعمان بن بشير )

و  ديناه لاساتبرأ   المشبهات من الناس فمن اتقى  كثيٌر ن ال يعلمه مشبهات بين و بينهما 
يرعى حول الحمى يوش  أن يواقعاه أال و إن لكال    عرضه و من وقع في الشبهات كراٍع

ال و إن في الجسد مضغة إذا صلحت مل  حمى أال و إن حمى اهلل تعالى في أرضه محارمه أ
  .  صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله أال و هي القلب

فيراه اهلل حيَّ أمره ، ويفتقده  عن دور اللهو والفساد ، ولذا يجب على المسلم أن يبتعد 
 .حيَّ نهاه

في  الشرع تمنع الغيرة والريبة عن زوجها إذا تحلُت بالفضائل ، والتزمُت بأوامر والمرأة
أخالقها، والرجل  خروجها من بيتها ، وفي زيها ، وقولها ، وفعلها ، وِمُشَيتها ، وفي سائر

 .نواهيه في كل أحواله يدفع الغيرة عن زوجته ، إذا تمس  بأوامر اهلل، وانتهى عن

السعادة ، وتقضي على كثير من  ، وتوفر والغيرة المعتدلة تحفظ العالقة الزوجية
فأصبح كل من الزوجين  ، (في غير ريبة وهي الغيرة)ما إذا اشتدُت الغيرة أالمشكالت، 

على رفيقه ، يراقبه في كل أعماله ، ويسأله عن  يش  في اآلخر ، ويتمنى أن يكون شرطيًّا
يوجد أسباب الخالف، فتكون الغيرة مدخاًل للشيطان بين  كل صغيرة وكبيرة ، فهذا مما
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 أن يثقا في بعضهما البعضمن هذه السبيل، وعلى الزوجين الفرقة  الزوجين ، وربما أحدَّ
من الظن والش  ، فذل  وسوسة ، وعليه أن يطرح عن نفسه الظن فإنه أكذب  ، فال يكثرا

 .الحديَّ بنص السنة الصحيحة 
 أن النباي   ( الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

الظن أكذب الحديَّ، وال تحسسوا، وال تجسسوا، وال تناجشوا، وال  إياكم والظن، فإن) قال 
 (.تحاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا

وال  ، فال تصف رجال أمامه ، وال تمدحاه  الَفِطَنة هي التي تبعد الغيرة عن زوجها والزوجة
الزوجين ،  يدخل التعاسة بين تثني عليه؛ فذل  مما يسبب غيرته ، وضيق صدره ، مما قد

الزوجة أن ال تمنع  ، وتعترف بفضله ، وعلىبل تمتدح زوجها وتثني عليه بما فيه من خير
وهاذا  . أحب أحًدا أحب من يحبه من: زوجها من زيارة أهله بدافع الغيرة ، وليكن شعارها

 .المودة والقربى يساعد على استقرار الحياة الزوجية ودوام

]*[]*[]*[]*[ 
 :يعلمها الخير ويأمرها به وال سيما الضروري من أمور دينها أن( 14)

أماور   يعلمها الخير ويأمرها به وال سيما الضروري مان  ومن حق المرأة على الرجل أن
دينها وليضع نصب عينيه أن حاجة المرأة إلصالح دينها ال يقل أهمية عن حاجتها للطعاام  

فيجاب علياه   ، جرد خادم بالنهار وفراش بالليال  والشراب ، فال ينظر للمرأة على أنها م
 من أمور العبادات وحثها وتشجيعها على ذل ، تعليمها العلم الشرعي وما تحتاج إليه

َوْأُمْر أ ْهَلَ  ِبٱلصولٰوِة َوٱْصَطِبْر َعَلْيَها اَل َنْسأ لوَ  ِرْزقًا نَّْحُن َنْرُزقوَ  َوٱُلَعاٰاِقَبةو  }: قال اهلل تعالى
 [.132:طه]{ ٰىَللتَُّقَو
 :رحمه اهلل  قال الطبري ]*[
وأمر ا يا محمد ا أهلا  بالصاالة     : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم" 

  ."واصطبر على القيام بها وأدائها بحدودها أنت: واصطبر عليها، يقول
نقذهم مان  اسات : وأمر أهل  بالصالة، واصطبر عليها أي" :رحمه اهلل  وقال ابن كثير ]*[

  ."عذاب اهلل بإقام الصالة، واصبر أنت على فعلها
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ٰيأ يلَها ٱلَِّذيَن ءاَمنووُا قووُا أ نفوَسكوْم َوأ ْهِليكوْم َنارًا َوقووُدَها ٱلنَّاُس َوٱُلِحَجاَرةو َعَلْيَهاا  }: وقال تعالى
 [.6:التحريم]{ َعلووَن َما ُيْؤَمُروَنَمَلاَئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ َيْعُصوَن ٱللََّه َما أ َمَرُهْم َوَيُف

  :رحمه اهلل  قال الطبري ]*[
وعلموا أهليكم من العمل بطاعة اهلل ما يقون به أنفسهم مان  : يقول{ َوأ ْهِليكوْم َنارًا}: قوله"

  ."النار
  :رحمه اهلل  وقال ابن سعدي ]*[
ووقاياة األنفاس   . األوصااف الفظيعاة   موصوفة بهذه{ قووُا أ نفوَسكوْم َوأ ْهِليكوْم َنارًا}: قوله"

ووقاياة  . بإلزامها أمر اهلل امتثاال، ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط اهلل، ويوجب العذاب
فال يسلم العبد إال إذا قام بما أمر . األهل واألوالد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر اهلل

 ."اهلل به في نفسه وفيمن تحت واليته وتصرفه
َوْأُمْر أ ْهَلَ  ِبٱلصولٰوِة َوٱْصَطِبْر َعَلْيَها اَل َنْسأ لوَ  ِرْزقًا نَّْحُن َنْرُزقوَ  َوٱُلَعاٰاِقَبةو  }: هلل تعالىقال ا

 [.132:طه]{ َللتَُّقَوٰى
 :رحمه اهلل  قال الطبري ]*[
وأمر ا يا محماد ا أهلا  بالصاالة      : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم"

  ."واصطبر على القيام بها وأدائها بحدودها أنت: بر عليها، يقولواصط
اساتنقذهم مان   : وأمر أهل  بالصالة، واصطبر عليها أي" :رحمه اهلل  وقال ابن كثير ]*[

  ."عذاب اهلل بإقام الصالة، واصبر أنت على فعلها
    َواُذكوْرَن َما ُيُتَلى ِفي ُبُيوِتكونو ِمْن مَياِت اللَِّه َواُلِحُكَمِة :تعالى وقال

 [34:األحزاب]                                                             
النساء نساء األنصاار، لام    نعم: ) وقالت أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها وعن أبيها 

وعلى الازوج أن يتاابع تعليمهاا    [. البخاري رواه( ]يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين 
 ويشجعها ويعينها على الطاعة والعبادة، القرمن الكريم والسنة المطهرة

 [132:طه]   َوْأُمْر أ ْهَلَ  ِبالصوَلاِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها :قال تعالى 
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أن النباي  ( أبي داوود والنسائي حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي )
  رحم اهلل رجاًل قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت فإن أباُت نضاح فاي    :  قال

وجهها الماء ، و رحم اهلل امرأًة قامت من الليل فصلت و أيقظت زوَجها فصلى فاإن أباى   
 .  نضحت في وجهه الماء 

أن النبي ( ي أبي داوود وابن ماجه حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح) 
  إذا أيقظ الرجُل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعًا كتبا من الاذاكرين اهلل كثيارًا   : قال

 . والذاكرات 
: ساورة ( ]َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا قوَوُا أ نفوَسكوْم َوأ ْهِليكوْم َنارًا َوقووُدَها الّناُس َواُلِحَجاَرةو: )قال تعالى

 [6: اآلية -لتحريم ا
كلكام راع  ) :قال   أن النبي  ( الثابت في  الصحيحين بن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )

عن رعيته، والرجل فاي أهلاه راع وهاو     مسئولعن رعيته، فاإلمام راع وهو  ومسئول
عن رعيتها، والخادم في  مسئولةعن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي  مسئول

 (.عن رعيته مسئولعن رعيته فكلكم راع وكلكم  مسئولاع وهو مال سيده ر

 راع كال  ساائل  تعالى اهلل إن:قال   أن النبي  (حديَّ أنس الثابت في  صحيح الجامع ) 
 . بيته أهل عن الرجل يسأل حتى  ؟  ضيعه أم ذل  أحفظ استرعاه عما
 :رحمه اهلل  قال النووي ]*[
. لمؤتمن الملتزم صالح ما قام عليه وما هو تحت نظاره الراعي هو الحافظ ا: قال العلماء" 

ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه فاي ديناه   
 ."ودنياه ومتعلقاته

تنبيه :أهم من النفقاة والمبيات أن    الضروري من أمور دينها إن تعليم الزوج لزوجته
كانت المرأة لم تأخذ من التعليم الشرعي ما يكفيهاا   يعلمها الزوج أمور دينها وبخاصة إذا

في أمور دينها ودنياها، وعلى الزوج أن يتخذ من الوسائل الشرعية ماا ُيكّمال باه هاذا     
الجانب، والرسول صلى اهلل عليه وسلم، كان يعلم نساءه أمور دينهن، وزّوج رجااًل مان   

 .الصحابة امرأة على ما معه من القرمن
 .ل فيه كثير من األزواج فاهلل المستعانهوهذا األمر تسا
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 فيجاب شخص مكلف كالرجل ،  المرأة » : (22)النساء  أحكامابن الجاوزي في  قال ]*[
أو أخ ،  ،فإن لم يكن لها أب .عليها طلب علم الواجبات عليها ، لتكون من أدائها على يقين

وإن لام   ، ذل ات كفاها محرم ، يعلمها الفرائض ، ويعرفها كيف تؤدي الواجبأو زوج ، أو 
 مان ، تعرفات منهاا ، وإال تعلمات     ذل تكن سألت وتعلمت ، فإن قدرت على امرأة تعلم 

األشياخ ، وذوي األسنان من غير خلوة بهم ، وتقتصر على قدر الاالزم ، ومتاى حادثت    
 .ها.ا « في دينها سألت عنها ، ولم تستح ، فإن اهلل ال يستحي من الحق حادثة

نظرت في أحوال النسااء فارأيتهن    »( : 110) «صيد الخاطر » في كتاب وقال رحمه اهلل
 . «إال من عصم اهلل ! قليالت الدين ، عظيمات الجهل ، ما عندهن من اآلخرة خبر 

]*[]*[]*[]*[ 
 : وأال يذكر عيبهاأال ُيُفِشي ِسَرها ( 15)

تها والزود عنها ، ومن وأال يذكر عيبها إذ هو األمين عليها والطالب برعاي أال يفشي سرها
 .إذاعتها  أخطر األسرار أسرار الفراش ولذا حذر النبي 

إن من أشر الناس :قال  أن النبي  (صحيح مسلم  الثابت في  سعيد الخدري حديَّ أبي ) 
 .عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها 

 يحدَّ رجل عسى:قال   أن النبي  ( في  صحيح الجامع تالثاب يزيد بنت أسماءحديَّ ) 
 تفعلاوا  فال زوجها بين و بينها يكون بما تحدَّ امرأة عسى أو أهله بين و بينه يكون بما
  .  ينظرون الناس و فغشيها الطريق ظهر في شيطانة لقي شيطان مثل ذل  مثل فإن

]*[]*[]*[]*[ 
 :  أن يعدل بينها وبين ضرتها ( 16)

فاإن كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه العادل  ،  وق الزوجة التي عّدد زوجهامن حق
َفاُنِكُحوا َما َطاَب َلكوْم ِمَن }بينهن ، وقد علق الشارع إباحة التعدد أصاًل على العدل فقال تعالى

َما َمَلَكُت أ ْيَمانوكوْم َذَلَ  أ ْدَناى أ لَّاا    النَِّساِء َمُثَنى َوثوالََّ َوُرَباَع َفَإْن ِخُفتوْم أ لَّا َتْعِدلووا َفَواِحَدًة أ ْو
وقد ثبت في السنة الصاحيحة النكيار    وقد مال كثير من المعددين ، ( 3: النساء){َتُعولووا

 :الشديد على ذل  كما في الحديَّ اآلتي 
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 : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح السنن األربعة  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 : ه مائال شقومعنى (  ه مائلنت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقومن كا)

 أي أحدى جنبيه و طرفه مائل أي مفلوج ، 
َوَلن َتْسَتِطيُعَوُا أ ن َتْعِدلووُا َبْيَن الّنَسآِء َوَلْو َحَرْصتوْم َفاَل َتِميلووُا كولَّ اُلَمْيِل )  :يقول  تعالى واهلل

   [129 /النساء( ]اُلُمَعّلَقِة َوَإن توْصِلُحوُا َوَتّتقووُا َفَإّن الّلَه َكاَن َغفوورًا ّرِحيمًاَفَتَذُروَها َك
تنبيه :؛  التسوية في حقوقهن التي يمكن للزوج التسوية فيها بيانهن : المقصود بالعدل

ى ، فيعدل بينهن في المأكول والمشروب والملباوس والساكن   من الَقْسم والنفقة والكسوة
لكنه ال يطالب بالعادل فيماا ال   ، وفي تهيئة مسكن لكل واحدة منهن على حدة،  والبيتوتة

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا أ ْن َتْعِدلووا َبْيَن النَِّساِء َوَلاْو  }، لقوله تعالىيمل  كميل القلب والمحبة ونحوها
  ، ولذل  كان رساول اهلل  (129: النساء){ِةَحَرْصتوْم َفال َتِميلووا كولَّ اُلَمْيِل َفَتَذُروَها َكاُلُمَعلََّق

اللهم هذا قسمي فيما أمل  فال تلمناي فيماا   )فيعدل ويقول -أي المبيت -يقسم بين نسائه
 .رواه ابن حبان ( تمل  وال أمل 

   .يعني الحب والمودة: فال تلمني فيما ال أمل  :قال اإلمام الترمذي رحمه اهلل  ]*[
 زوجات بيومها إلى أخرى فهل يجوز ذل  ؟ لو تبرعت إحدى ال: مسألة 
أنه يجوز ذل  ، السنة الثابتة الصحيحة الذي دلت عليه  القول الصحيح 
أقرع بين إذا أراد سفرًا  كان رسول اهلل  : قالت  ( الثابت في  الصحيحينحديَّ عائشة )

هاا وليلتهاا،   منهن يوم لكل امرأٍة خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنونسائه، فأيتو
  .غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذل  رضا رسول اهلل 

َخشَيت سودةو أن يطلقهاا  ( و الترمذي الثابت في  صحيحي أبي داوود حديَّ ابن عباس ) 
َفااَل ُجَنااَح   }َنَزَلاُت  اَل توَطّلُقِني َوأ ْمِسُكِني َواْجَعْل َيْوِمي َلَعاَئَشَة، َفَفَعل  َف):  فقالت  النبي 

 (  {َعَلْيِهَما أ ْن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌر
 إذا أراد السفر أقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان رسول اهلل

أقرع بين إذا أراد سفرًا  كان رسول اهلل  : قالت  ( الثابت في  الصحيحينحديَّ عائشة )
منهن يومهاا وليلتهاا،    لكل امرأٍة خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنوئه، فأيتونسا

  .غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذل  رضا رسول اهلل 
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الصالة والسالم يراعي العدل وهو في مرض موته حتى أذن له زوجاته فكاان   وكان عليه 
امرأتان فإذا كان يوم هذه لام يشارب مان بيات      ذ بن جبلبيت عائشة، وكان لمعا في

  .األخرى الماء
 :وها  صفوة المسائل في الَقْسِم بين الزوجات حتى يتضح ل  األمر وضوحًا جليًا 

 يساوي بين زوجاته في القسم ؟ هل يجب على الزوج أن : مسألة  
  [19 /النساء ( ]َوَعاِشُروُهّن ِباُلَمْعُروِف: )تعالى نعم يجب ذل  ، لقوله

من الميل إلى إحدى  وليس من المعروف أن يقْسم لهذه ليلة و لهذه ليلتين ، وحذر النبي 
 الزوجات عن األخرى ، 

 : قال  أن النبي ( نن األربعة الثابت في  صحيح الس أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 : ه مائال شقومعنى (  ه مائلمن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقو)

 أي أحدى جنبيه و طرفه مائل أي مفلوج ، 
يلووُا كولَّ اُلَمْيِل َوَلن َتْسَتِطيُعَوُا أ ن َتْعِدلووُا َبْيَن الّنَسآِء َوَلْو َحَرْصتوْم َفاَل َتِم)  :يقول  تعالى واهلل

   [129 /النساء( ]َفَتَذُروَها َكاُلُمَعّلَقِة َوَإن توْصِلُحوُا َوَتّتقووُا َفَإّن الّلَه َكاَن َغفوورًا ّرِحيمًا
 ( في القسم و اإلنفاق ال في المحبة ألنها مما ال يملكه : و المراد بالعدل هنا 

 رى فهل يجوز ذل  ؟ لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخ: مسألة 
 أنه يجوز ذل  ، السنة الثابتة الصحيحة صحيح الذي دلت عليه الالقول 
أقرع بين إذا أراد سفرًا  كان رسول اهلل  : قالت  ( الثابت في  الصحيحينحديَّ عائشة )

منهن يومهاا وليلتهاا،    لكل امرأٍة خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنونسائه، فأيتو
  .سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذل  رضا رسول اهلل غير أن 

َخشَيت سودةو أن يطلقهاا  ( و الترمذي الثابت في  صحيحي أبي داوود حديَّ ابن عباس ) 
َنااَح  َفااَل جُ }اَل توَطّلُقِني َوأ ْمِسُكِني َواْجَعْل َيْوِمي َلَعاَئَشَة، َفَفَعل  َفَنَزَلاُت  ):  فقالت  النبي 

 (  {َعَلْيِهَما أ ْن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌر
 ما هو عماد القسم ؟ : مسألة 

 ( يكون القسم بالليل ) من كان عمله بالنهار 
 ( يكون القسم بالنهار ) ومن كان عمله بالليل 
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 هل يجب القسمة للزوجة المريضة ؟: مسألة 
، أي فاي توزياع    ر من زوجة أن يساوي بينهن في القسميجب على الزوج إن كان له أكث

فيقسم بين أزواجه بال استثناء، سواء كانت مريضة أو حائضًا أو نفساء أو .  الزمن بينهن
 .فإن المراد بالقسم هو حصول األنس بالزوج ولو لم يحصل الوطء ،  غير ذل 
 هل يقسم الرجل لحائض أو نفساء ؟ : مسألة 

وإن كان ال يتمتع بالوطأ ، ألن القسم هاو أن ياأتي    ،حائض و النفساء نعم يقسم الرجل لل
 . إليها و ينام عندها ويؤِنُسها 

تنبيه  :  النفساء إذا كانت في بيت زوجها فلها القسم ، وأما إذا كانت في بيت أهلها فاال
 (تولزمه بالقسم وال تطالبه بالقضاء على ما فات 

 ل الجماع من الزوج ؟هل يعني القسم لزوم حصو: مسألة 
فإن جامع بعض أزواجه وتر  بعضاهم  وال يعني القسم لزوم حصول الجماع من الزوج ،

 .فإنه غير مثم، إال أن يضر ببعض أهله 
 . ويحرم على الزوج أن يدخل على أحد نسائه في غير ليلتها إال لضرورة 

ة ضرتها فيحرم عليه أن يفعل إذا كانت الليلة المعينة ليل :قال الشيخ محمد بن إبراهيم  ]*[
أما إن كان  ضرورة دعات إلاى أن ياأتي    . ذل  ألنه ظلم للضرة فلم يجز له إال لضرورة 

كحدوَّ حريق، أو مارض  : بيتها فإن الضرورات لها أحكامها والضرورات جنسها معروف
 ( .  5)مفاجئ لها، أو لمن تبعها، وقد تكون ضرورات دون ذل  

أو ساؤال   ، لقضاء حوائجى المرأة في غير ليلتها فجائز للحاجةوأما الدخول نهارًا عل ،
 ، ونحو ذل   ، أو تفقد ألحوال أهل البيت عن مريض

 :قالت ( ا الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنه حديَّ عائشة) 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يفضل بعضنا على بعاض  : وقالت رضي اهلل عنها  

مكثه عندنا وكان قل يوم إال وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من  في القسم من
 . غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها

                                                 
 (484- 1/48 )فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم .  1
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بأنه يجوز للزوج أن يطوف على نسائه نهارًا وأن يقبل ويفعل كل شيء  فالحديَّ مصرٌح
 .إال الجماع 

زوجها إني ال أريد أن أقسم لا  ، فهال    لو كانت امرأٌة كبيرة في السن وقال لها: مسألة 
توحبين أن تبقي عندي في عصمتي بدون قسم وإال طلقت  ، واختارت أن تبقى في عصامته  

 بدون قسم ، فهل يجوز ذل  ؟ 
 القول الصحيح الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة أن هذا جائز:  
َخشَيت سودةو أن يطلقها ( ذي و الترمالثابت في  صحيحي أبي داوود حديَّ ابن عباس )   

َفااَل ُجَنااَح   }اَل توَطّلُقِني َوأ ْمِسُكِني َواْجَعْل َيْوِمي َلَعاَئَشَة، َفَفَعل  َفَنَزَلاُت  ):  فقالت  النبي 
  (  {َعَلْيِهَما أ ْن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌر

 ن قورعة ؟ هل يجوز أن يبدأ بإحداهن في القسم بدو: مسألة 
 . ال يجوز إال برضاهن ، ألن البدأ بها تفضيٌل لها و التسوية واجبة 

 هل يجوز أن يسافر بإحداهن بدون قرعة ؟ : مسألة 
 .بدون قرعة  تفضيٌل لها و التسوية واجبة  نالسفر بإحداه ال يجوز إال برضاهن ، ألن 

أقرع بين إذا أراد سفرًا    كان رسول اهلل: قالت  ( الثابت في  الصحيحينحديَّ عائشة ) 
منهن يومهاا وليلتهاا،    لكل امرأٍة خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنونسائه، فأيتو

  .غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذل  رضا رسول اهلل 
 إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها فهل لها قسم ؟ : مسألة 

ألنها ناشز من ناحياة ، وألنهاا فوتات    ( قسم وال نفقة ) إذنه فليس لها  لو سافرت بغير
 . فرصة االستمتاع مختارة لذل  

أي ال يلزمه القضاء إذا رجعت من السفر ألنها هي ( ليس لها قسم ) با المقصود{ تنبيه } 
 . التي اختارت ذل  

 ا ، فهل لها قسم ؟ إذا سافرت بإذنه في حاجة خاصة بها مثل أن تزور والديه: مسألة 
ليس لها قسم في األيام التي سافرت فيها ، بمعنى أنها ال تلزمه بقضاء هذه األياام وذلا    

 . ألنها اختارت ذل  بسفرها ، ولكن لها النفقة ، ألنها سافرت بإذنه 
 إذا كان لإلنسان إماء كثيرة فهل يجب أن يقسم بينهن ؟ : مسألة 
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 . بل يطأ من شاء متى شاء  ال يجب عليه أن يقسم بينهنو  ،
( َفَإْن ِخُفتوْم أ اّل َتْعِدلووُا َفَواِحَدًة أ ْو َما َمَلَكُت أ ْيَماانوكوْم َذَلاَ  أ ْدَناَى أ اّل َتُعولواواُ    : )تعالى هلوقل 
 ( 3 /النساء )

 . فدلَّ ذل  على أن مل  اليمين ال يجب فيه القسم وكذا أمهات األوالد ال يجب القسم بينهن 
 إن تزوج الرجل بكر وعنده زوجات كيف يقسم ؟ : لة مسأ

 . يقيم عند البكر سبعًا ثم يقسم 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر علاى الثياب   : قال (  الثابت في  الصحيحينحديَّ أنس )

  .أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالَّ ثم قسم
 نده زوجات كيف يقسم ؟ إذا تزوج ثيبًا و ع: مسألة 

 يقيم عندها ثالثة ثم يقسم ، 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر علاى الثياب   : قال (  الثابت في  الصحيحينحديَّ أنس )

  .أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالَّ ثم قسم
 ؟ ما هي الحكمة من الفرق بين البكر و الثيب في ذل  : مسألة 

 : الحكمة في ذل  ألمرين 
رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب فأعطاه الشارع مهلة حتاى تطياب   ( 1) 

 . نفسه 
أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب ، فجعلت هذه المدة حتاى تطمائن وال   ( 2) 

 . تنفر من الزوج 
 أكثر من ثالَّ ، هل يجوز ذل  ؟ لو أحبت الزوجة الثيب أن يقيم الزوج عندها : مسألة 

يجوز ذل  ، بشرط أن يقضي مثلهن لبقية الزوجات ، بمعنى أنه إذا أقام عندها سبعًا يقايم  
 عند كل زوجة سبعًا ، 

أقام عنادها ثالثاا   لما تزوجها  أن النبي  (صحيح مسلم  الثابت في  حديَّ أم سلمة  ) 
 .  لنسائي بعتوسو لِ  عتووإن سبو ،  لِ  عتوسبو إن شئِت ، انَوَه ليس ب  على أهلِ  :  وقال

ما الحكمة في أن الزوج إذا سبع للثيب سبع للباقيات ، مع أن حقها ثالَّ فيكاون  : مسألة 
 الزائد على حقها أربعة أيام ؟ 
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 في حديَّ أم سلمة  رضي اهلل عنها ،  هي قول النبي : الحكمة أواًل 
أقام عنادها ثالثاا   لما تزوجها  أن النبي  (لم  صحيح مسالثابت في  حديَّ أم سلمة  ) 

 .  لنسائي بعتوسو لِ  عتووإن سبو ،  لِ  عتوسبو إن شئِت ، انَوَه ليس ب  على أهلِ  :  وقال
وألنها لما أخذت الزيادة على األخريات وكانت األخريات في انتظار الزوج أن ياأتي  : ثانيًا 

سبع أيام ، ثم هي في الحقيقة ال توجبار علاى    لهن عن قريب ، صار نصيبها أن حصل لها
 . ذل  بل باختيارها فال ظلم عليها 

تنبيه: أي لن ينقص شيء من ( ليس ب  على أهل  هوان: ) وقوله صلى اهلل عليه وسلم
والسنة كما جاء في الحديَّ، أن الرجل يمكَّ عند الثياب   . حق ، فحق  كامل غير منقوص 

حق لها ، ثم يدور على نسائه ليلة ليلة، أو يمكَّ عنادها سابع   ثالَّ ليال متواليات  وهذا 
ليال متواليات، ثم يطوف على نسائه األخريات سبعًا ثم يقسم لها معهن، فالحق للمادخول  

وإن كان المدخول بها بكارًا  .  بها إن شاءت سبعًا وإن شاءت ثالثًا، على التفصيل السابق
 .بال قضاء، ثم يقسم،  وهو حق البكر فإن الرجل يمكَّ عندها سبع ليال متوالية 

 إذا مرض الرجل هل يسقط القسم ؟: مسألة 
فيدور على نسائه، وال يمكَّ عند إحاداهن  إذا مرض الزوج فإن مرضه ال يسقط القسم ،

 . ّن لهِذإال إذا ُأ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه   (الثابت في صحيح البخاري  ارضي اهلل عنه عائشةحديَّ  )

يريد يوم ( أين أنا غدًا ؟  أين أنا غدًا ؟ : ) ن يسأل في مرضه الذي مات فيه يقولوسلم كا
 .فأذن له أزواجه يكون حيَّ شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. عائشة 
مما  ، إلى عدله صلى اهلل عليه وسلم مع أزواجه حتى في حال مرضه فانظر رعا  اهلل ،

 .لجهد في تحقيق العدل بين زوجاته يدل على أن الزوج مطالب ببذل ا
]*[]*[]*[]*[ 

 :التي تجلب المحبة أن يتعاهدها بالهدايا ( 10)
، إن الهدية تذهب السخيمة،  في تحقيق السعادة ودوام المحبة واأللفةلها أثٌر بالغ  الهديةف

 ومهما كانت الهدية بسيطة ويسيرة فإن لها من اآلثار النفسية ما يصاعب  وتزيل البغضاء،
 .فتهادوا تحابوا. حصره وتعدد مزاياها
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تهادوا  : قال  أن النبي (  الثابت في  صحيح الجامع أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 .تحابوا

]*[]*[]*[]*[ 
 :أال يمنعها من زيارة أهلها ( 11)

 لاو  كماألن هذا ينافي العشرة بالمعروف إال إذا خشَي مفسدَة  أن ال يمنعها من زيارة أهلها
إذا كان يترتب علاى ذهابهاا إلايهم     ذل  علم أن أمها تفسدها عليه فهنا يجوز منعها من

مفسدة في دينها أو في حق زوجها ألن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءا للمفسدة 
، وبإمكان المرأة أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة بل عن طريق المراسالة  

، { فاتقوا اهلل ما اساتطعتم }: اتفية إذا لم يترتب عليها محذورا لقوله تعالى أو المكالمة اله
 .واهلل أعلم 

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ويخببها عليه ، فقد جاء في 
، ومعناه أفسد أخالقها عليه وتسابب  « ليس منا من خبب امرأة على زوجها » : الحديَّ 

، والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صالح ماا بينهاا وباين    في نشوزها عنه 
 .زوجها ألن ذل  من مصلحتها ومصلحتهم 

أم الزوجة تنصح ابنتها بما فيه مصلحتها، وينبغي أن ال تتادخل فاي كال     يجب على ]*[
ماع  .. وما يقال عن أم الزوجة يقال أيضًا عن أم الازوج  .. صغيرة وكبيرة في بيت ابنتها

الزوجاة  في المنزلة إذ أن أم الزوج لها من الحقوق على ابنها في بيته ما ليس ألم الفرق 
 . في بيت ابنتها

وإنما ذكرنا ذل  ألن هنا  بعض األمهات ال تتر  شاردة وال واردة في بيت ابنها أو ابنتهاا  
 إال وتتدخل فيها، بل ربما توغر صدر ابنتها على زوجها، أو توغر صدر ابنها على زوجته،
 فتتسبب في تشتيت أسرة وتفريق جمعها، وقد تبرأ الرسول صلى اهلل عليه وسلم ممن سعى

ليس منا من خبب امارأة  " :لإلفساد بين الرجل وزوجته فقال عليه أفضل الصالة والسالم 
 ."على زوجها

 :في قصة القاضي شريح : تريد الخير البنتها  وأسوق هذه القصة لتتأسى بها كل امرأٍة
 .. وإذا بأم الزوجة في بيتي.. جئت من عملي .. كان رأس الحول  فلما.. 
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واهلل .. يا أبا أمية: قالت.... خير زوجة : كيف رأيت زوجت ؟ قلت :لي  (أم الزوجة)فقالت 
ما حاز الرجال في بيوتهم شرًا من المرأة المدللة فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شائت  

 ..أن تهذب
ليس  :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داوداهلل عنه  أبي هريرة  رضي حديَّ ) 

 . منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده
تنبيه  : هذا ما تبين لي من حقوق المرأة على زوجها على سبيل المثال ال 

قاعدة شرعية هي أن خير الناس من كان خيرًا ألهله ، فكلماا   النبي الحصر ، وقد بين 
 . وأكثر تأسيًا به  النبي اإلنسان أقرب إلى هذا القول كان أكثر امتثااًل لقول كان 

َخْيُركوْم َخْيُركوْم أل ْهِلِه، َوأ َنا » : قال  أن النبي (  الثابت في  صحيح الترمذيحديَّ عائشة )
 . ألهليَخْيُركوْم 

 : المحافظة على مالها وعدم التعرض له إال بإذنها( 19)
لاه   لها مال من إرَّ أو عطية أو راتب شهري تأخذه من عملها، فاحذر التعرضيكون  فقد

َومتواوُا النََّسااء    :تعاالى  ال تصريحًا وال تلميحًا وال وعدًا وال وعيدًا إال برضاها، قاال اهلل 
وقد كاان  [ 4:النساء] ْحَلًة َفَإن ِطْبَن َلكوْم َعن َشْيٍء مُِّنُه َنُفسًا َفكولووُه َهِنيئًا موِريئًاَصُدَقاِتِهنو ِن
أمينًا على مال زوجته خديجة فلم يأخذ إال حقه ولم يسااومها ولام يظهار     رسول اهلل
الطمع  قال تعالى محذرًا عن أخذ المهر الذي هو مظنة! والحنق حتى ترضيه بمالها الغضب

َإْحَداُهنو ِقنَطارًا َفااَل   َوَإْن أ َردتُُّم اْسِتْبَدال  َزْوٍج موَكاَن َزْوٍج َومَتْيتوْم :وهو من مال الزوج أصاًل
أ ُفَضى َبْعُضكوْم َإَلاى   َوَكْيَف َتْأخوذووَنُه َوَقْد( 20)ُبْهَتانًا َوَإُثمًا ملِبينًا  َتْأخوذووُا ِمُنُه َشْيئًا أ َتْأخوذووَنُه

فما بال  بأموال زوجتا  التاي تكاد    [. 22،21:النساء] أ َخُذَن ِمنكوم مِّيَثاقًا َغِليظًاَبْعٍض َو
المال منها ينافي قيام  بأمر القوامة، ووجوب النفقة عليهاا حتاى    وأخذ. وتتعب لتجمعها

 ى من ، وليحذر الذين يتعدون على أموال زوجاتهم ببناء مسكن أو اساتثمار أغن وإن كانت

إال باإذن   ثم يضع مالها باسمه ويبدأ يستقطعه، فإنه مال حرام وأخذ مال بدون وجه حاق، 
  .صاحبه

 :حق الخلع ( 20)
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بين إفراٍط  طرفي نقيضولنا هنا وقفة عظيمة مع موضوع الخلع فقد صار الناس فيه على 
والحق هو الحسنة بين السيئتين ، وفصل الخطاب في موضوع الخلع من حياَّ   وتفريط ،

  :جوازه وعدمه أنه على التفصيل اآلتي 
فقد زجر النبي صلى اهلل عليه  أواًل األصل في المسألة النهي عن طلب الخلع من غير بأس

  :، وعليه يحمل  من غير بأسوسلم النساء عن طلب الطالق من أزواجهن 
أُيماا امارأٍة   :قال  أن النبي ( و الترمذي الثابت في  صحيحي أبي داوود ثوبان  حديَّ) 

 .فحراٌم عليها رائحة الجنة سألت زوجها طالقًا من غير بأس
 :قال  أن النبي ( حديَّ ثوبان الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

    .  المنافقات هن المختلعات
 عاذر  لغيار  أزواجهن من والطالق الخلع يطلبن الالتي أي  (  المنافقات هن المختلعات  )

 .  عمليًا نفاقًا منافقات هّن
من غيار  وال ش  أن هذا الحديَّ الشريف يدل على حرمة طلب المرأة الطالق من زوجها 

ولكن إذا ترجحت في ذل  مصلحة شرعية، أو إذا ترجحت فاي اساتمرار الازواج    ،  بأس
 .الطالق مفسدة شرعية، جاز لها أن تطلب

َواَل َيِحلُّ َلكوْم أ ن َتْأخوذووُا ِمموا ءاَتْيتوُموُهنو َشْيئًَا َإالَّ أ ن َيَخاَفا أ الَّ ُيِقيَماا ُحاُدوَد   }: قال اهلل تعالى
 .[229:البقرة]{ ٱللَِّه َفَإْن ِخُفتوْم أ الَّ ُيِقيَما ُحُدوَد ٱللَِّه َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما ٱُفَتَدُت ِبِه

 :رحمه اهلل  قال ابن كثير ]*[
ال يحل لكام أن تضااِجروهن   : أي{ َواَل َيِحلُّ َلكوْم أ ن َتْأخوذووُا ِمموا ءاَتْيتوُموُهنو َشْيئًَا}: وقوله" 

َواَل }: وتضيِّقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من األصدقة أو ببعضه كما قال تعاالى 
فأما إن وهبته المارأة  . {ْعِض َما مَتْيتوُموُهنو َإالَّ أ ن يوْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ملَبيَِّنٍةَتْعُضلووُهنو َلَتُذَهُبوا ِبَب

َفَإن ِطْبَن َلكوْم َعن َشْيٍء مُِّنُه َنُفًسا َفكولواوُه ُهِنيئًَاا   }: شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى
رجل وأبغضته ولم تقادر علاى   ولم تقم المرأة بحقوق ال وأما إذا تشاقق الزوجان. {موِريئًَا

فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، وال حرج عليها في بذلها له، وال حرج عليه فاي   معاشرته
َواَل َيِحلُّ َلكوْم أ ن َتْأخوذووُا ِممواا ءاَتْيتوُماوُهنو َشاْيئًَا َإالَّ أ ن    }: ، ولهذا قال تعالىقبول ذل  منها



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      595 

{ ..ِه َفَإْن ِخُفتوْم أ الَّ ُيِقيَما ُحُدوَد ٱللَِّه َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما ٱُفَتَدُت ِباهِ َيَخاَفا أ الَّ ُيِقيَما ُحُدوَد ٱللَّ
 ."اآلية
أن امرأة ثابت بن قايس أتات النباي       (صحيح البخاري الثابت في   ابن عباسحديَّ ) 

كره الكفار  يا رسول اهلل، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق وال دين، ولكني أ: فقالت
اقبال  : )نعم، قال رساول اهلل  : قالت(. أتردين عليه حديقته: )في اإلسالم، فقال رسول اهلل 

  (.الحديقة وطلقها تطليقة
 يبَق لهاا   معلى طلب الخلع فقد انقطعت أعذارها عند زوجها فل وألن المرأًة إذا أقدمت

فوجب على زوجها أن ُيسارع  عذرًا يلتمسه لها ، وتكون قد أزالت نعمتها بيدها طواعيًة ،
، ووجب عليه أن يزهَد فيها ُزْهَد َمْن في دون تروي  بسرعٍة وإنجاز ِعُلفي تلبيِة طلبها للخو

واجترئت على ذل  ولم ترى أن ذل  أمٌر محظاور   القبور طالما أنها طلبت مثل هذه األمور
ألنها تكاون ذبحات    وليس له أن يقول ربما تقصد أو ال تقصد أو أنه من دواهي األمور ،

ا، ومن زرع الشاو  ال  هذا المضيق باختياره نفسها هي التي أدخلت ثم نفسها بغير سكين
كوني بردا : أن يقول لها وليس له، احترق بها بنفسه في النار  ومن ألقى يجني عنبا ،   

فإذا أحرقته النار وهو يصرخ ويطلاب اإلنقااذ دون    ، وسالما علي كما كنت على إبراهيم
 .واختياره  ، ألنه الذي عرضها للنار بإرادته ، كان هو الذي أحرق نفسه دوىج

                                      ]*[]*[]*[]*[ 
 
 
 

 ما هو ِعَظِم حق الزوج ؟: مسألة 
على أن حق الرجل على المرأة عظيم وها  غيٌض من فيض ونقطاٌة   السنة الصحيحةدلت 

 :من بحر مما ورد في ذل  
 زوجتاه  على الزوج حق:قال   أن النبي  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح الجامع ) 
 .  حقه أدت ما فلحستها قرحة به كانت لو أن
 بلسانها غير متقذرة لذل    أي ( :فلحستها)

 ثانيًا حق الزوج على زوجته
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حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بنت خارجة الفزاري لما أراد اهداء : ( ما أدت حقه   )
يا بنية كوني لزوج  أمة يكن ل  عبدًا وال تدني منه يمل  وال   : قال لها ابنته إلى زوجها 

وال * خذي العفو مني تستديمي مودتي   : تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت ألم  
اجتمعا لم يلباَّ   إذا* تنطقي في سورتي حين أغضب فإني رأيت الحب في الصدر واألذى 

  . الحب يذهب 
 لام  الزوج حق المرأة تعلم لو:قال   أن النبي  (بت في  صحيح الجامع حديَّ معاذ الثا) 

  .  منه يفرغ حتى عشاؤه و غداؤه حضر ما تقعد
  أي تقف   ( لم تقعد   )
 أي مدة دوام حضوره  ( ما حضر غداؤه وعشاؤه   )
 لما له عليها من الحقوق وإذا كان هذا في حق نعمة الزوج وهي في  ( حتى يفرغ منه   )

  . الحقيقة من الّله تعالى فكيف بمن تر  شكر نعمة الّله 
  أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 .«َلْو كوُنتو ممرًا أَحدًا أْن َيْسُجَد أَلَحٍد، ألَمْرتو اُلَمْرأ َة أ ْن َتْسُجَد َلَزْوِجَها»:قال 
السجود لمخلاوق ال    :فيه تعليق الشرط بالمحال ألن   ( سجد لزوجها ألمرت المرأة أن ت)

وفياه  ،يجوز وأخبر المصطفى  أن ذل  ال يكون ولو كان لجعل للمرأة في أداء حق الزوج 
تأكد حق الزوج وحَّ على ما يجب من بره ووفاء عهده والقيام بحقه ولهن علاى األزواج  

  . ما للرجال عليهن 
اَل »:قاال    أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  َجَبٍلُمَعاِذ بِن حديَّ )

اَل توْؤِذيِه، َقاَتَلِ  اهلل، َفَإّنَما : َإاّل َقاَلُت َزْوَجتوُه ِمَن اُلُحوِر اُلِعيِن. توْؤِذي اْمَرأٌة َزْوَجَها ِفي الّدُنَيا
 .«ُهَو ِعُنَد  َدِخيٌل ُيوِشَ  أ ْن ُيَفاِرَقِ  َإَلْيَنا

 أن طاعة الزوج من موجبات الجنة كما أن معصيته تكون السنة الثابتة الصحيحة وبينت
 .سببًا في سخط اهلل ولعنة المالئكة له

 إذا:قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح الجامع  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  :  الها  قيال  زوجهاا  أطاعت و فرجها حصنت و شهرها صامت و خمسها المرأة صلت
   .  شئت الجنة أبواب أي من الجنة ادخلي
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  أن النباي   (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها المالئكاة حتاى   ) :قال 

 (.تصبح

 امتنعت بال عذر  ( :فأبت)
 ب ذل  بات وهوأي فبسب  ( فبات   )
 فقد ارتكبت جرمًا فظيعًا ومن ثم   ( غضبان عليها   )
وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلاب رضااه وأن     ،  ( لعنتها المالئكة حتى تصبح   )

وأن أقاوى المشوشاات علاى      ، يصبر الرجل على تر  الجماع أضعف من صبر المرأة 
مساعدته على كسر شهوته ليفارغ فكاره   ولذل  حَّ المرأة على   ، الرجل داعية النكاح 

وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها مان    : قال العراقي   . للعبادة 
  . الكبائر وهذا إذا غضب بحق 

والاذي  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
فراشها فتأبي عليه إال كان الاذي فاي الساماء     نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى

 . ساخطا عليها حتى يرضى عنها
 أنات  أين انظريقال   أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  محصن بن حصينحديَّ ) 
   .  نار  و جنت  هو فإنما  ؟  منه
 أي في أي منزلة أنت منه أقريبة من موّدة مسعفة لاه عناد    (  ؟  منه أنت أين انظري)

 شدته ملبية لدعوته أم متباعدة من مرامه كافرة لعشرته وإنعامه 
  أي الزوج   ( فإنما هو   )
أي هو سبب لدخول  الجنة برضاه عن  وسبب لدخول  النار بساخطه    ( جنت  ونار    )

علي  فأحسني عشرته وال تخالفي أمره فيما ليس بمعصية وهذا قاله للتي جاءت تسأله عن 
ال ملوه إال ما   : كيف أنت منه؟ قالت   : نعم قال   : ذات زوج أنت؟ قالت أ  : شيء فقال 

  . عجزت عنه فذكره وأخذ الذهبي من هذا الحديَّ ونحوه أن النشوز كبيرة 
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 ال اثنان: قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 حتى زوجها عصت امرأة و يرجع حتى مواليه من مبق عبد  :  رءوسهما صالتهما تجاوز
  .  ترجع

ال ترفع إلى اهلل تعالى في رفع العمل الصالح بال أدناى   : ( رءوسهما صالتهما تجاوز ال)
 شيء من الرفع أحدهما 

  يعني قن ولو أنثى   ( عبد   )
 أي هارب    (مبق )
احدًا فال ترفاع صاالته   أي مالكيه إن كانوا جماعة ومن مالكه إن كان و  ( من مواليه   )

  رفعًا تامًا 
 إن الطاعة إن هرب لغير عذر شرعي   ( حتى يرجع   )
بنشوز أو غيره مما يجب عليها أن تطيعه فال ترفع صاالتها    ( امرأة عصت زوجها و  )

  كما ذكر 
وال يلازم مان     : فإباقه ونشوزها بال عذر كبيرة قالوا   ، إلى طاعته   ( حتى ترجع   )

لقبول عدم الصحة فالصالة الثابت في  صحيحة ال يجب قضاؤها لكن ثوابها قليل أو ال عدم ا
ثواب فيها أما لو أبق لعذر كخوف قتل أو فعل فاحشة أو تكليفه على الدوام ما ال يطيقه أو 
عصت المرأة بمعصية كوطئه في دبرها أو حيضها فثاواب صاالتهما بحالاه وال طاعاة     

هذا الحديَّ يفيد أن منع الحقوق في األبدان   : ال في المهذب لمخلوق في معصية الخالق ق
  . كانت أو في األموال يوجب سخط اهلل 

ال  :قاال    أن النبي  (صحيحة الالثابت في السلسلة ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 .ينظر اهلل إلى امرأٍة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغني عنه

 :تطيعه في غير معصية  أنمن حق الرجل على المرأة ( 1)

َفالّصاَلَحاتو َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت : )قال تعالى :من حق الرجل على المرأة أن تكون دائمة الطاعة 
  [34: اآلية -النساء : سورة( ]ّلُلَغْيِب ِبَما َحِفَظ الّلُه

كون فقد امتدح اهلل تعالى المرأة الصالحة بصفتين صفة يحبها الزوج حال وجوده وهي أن ت
 .صفة يحبها الزوج حال غيابه وهي أن تحفظ غيبته  قانتة أي دائمة الطاعة و
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 مان  النساء خير: قال  أن النبي  ( الثابت في  صحيح الجامع سالم بن عبد اهللحديَّ ) 
   .  مال  و نفسها في غيبت  تحفظ و أمرت إذا تطيع  و أبصرت إذا تسر 

فاز بهذه فقد وقع على أعظم متاع الدنيا وعنها  ومن  ( في نفسها ومال   وتحفظ غيبت  )
  { قانتات حافظات للغيب   }   : قال في التنزيل 

إذا صلت : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ  )
ادخلي الجنة : المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها

 . الجنة شئت من أي أبواب
  :قال ابن الجوزي رحمه اهلل ]*[
وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوًجا صالًحا يالئمها، أن تجتهد في مرضاته، وتتجنب ما "

يؤذيه، فإنها متى مذته أو تعرضت لما يكره، أوجب ذل  ماللته، وبقي ذل  في نفسه، فربما 
 .(6)"وجد فرصته فتركها أو مثر غيرها

جة لما يحبه زوجها ويكرهه من األقوال واألعمال فتقوم به، إنماا هاو مان    ومعرفة الزو
  .ومما يكون عونًا لها بعد اهلل تعالى على طاعة زوجها  أركان سعادتها داخل بيتها

 :قال   أن النبي  ( الثابت في  صحيح الجامع محصن بن حصينحديَّ ) 

   .  نار  و جنت  هو فإنما  ؟  منه أنت أين انظري
أي في أي منزلة أنت منه أقريبة من موّدة مسعفة لاه عناد     (  ؟  منه أنت أين انظري)

أي   ( فإنماا هاو     ) شدته ملبية لدعوته أم متباعدة من مرامه كافرة لعشرته وإنعاماه  
أي هو سبب لدخول  الجنة برضاه عن  وسبب لدخول  الناار    ( جنت  ونار    ) الزوج 

وال تخالفي أمره فيما ليس بمعصية وهذا قاله للتي جااءت  بسخطه علي  فأحسني عشرته 
ال   : كيف أنت منه؟ قالت   : نعم قال   : أذات زوج أنت؟ قالت   : تسأله عن شيء فقال 

  .  وأخذ الذهبي من هذا الحديَّ ونحوه أن النشوز كبيرةملوه إال ما عجزت عنه فذكره 
اثناان ال   : قال  أن النبي  (ح الجامع الثابت في صحي مارضي اهلل عنهابن عمر حديَّ  )

عبد مبق من مواليه حتى يرجع و امرأة عصت زوجهاا حتاى   : تجاوز صالتهما رءوسهما
 .  ترجع

                                                 

 .أحكام الندا  (6)
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تنبيه إن أمرهاا      فإنه، مشروطة بما ليس فيه معصية هلل عز وجل للزوج هذه الطاعة
رضي  علي بن أبي طالبلحديَّ ) . بما فيه معصية هلل عز وجل فال طاعة له في هذا األمر

ال طاعة في معصية اهلل، إنما الطاعاة  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين اهلل عنه 
 (. في المعروف

قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه حديَّ عمران بن حصين ) 
 ( ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق:)
 (:11ص ( )النساءأحكام )قال ابن الجوزي في  ]*[ 
، فال يجوز للمرأة أن تطيعه فيما ال يحل، مثل أن  على ما ذكرنا من وجوب طاعة الزوج))

يطلب منها الوطء في زمان الحيض، أو في المحل المكروه، أو في نهار رمضان، أو غيار  
 ((.ذل  من المعاصي، فإنه ال طاعة لمخلوق في معصية اهلل تعالى 

: ساورة ( ]َفالّصاَلَحاتو َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ّلُلَغْيِب ِبَما َحِفَظ الّلاهُ : )عالىقال ت :تحفظ غيبته ( 2)
 [34: اآلية -النساء 

 مان  النسااء  خير: قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  سالم بن عبداهللحديَّ ) 
   .  مال  و نفسها في غيبت  تحفظ و أمرت إذا تطيع  و أبصرت إذا تسر 

ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظم متااع الادنيا     ( في نفسها ومال   ظ غيبت  وتحف  ) 
   { قانتات حافظات للغيب   }   : وعنها قال في التنزيل 

تنبيه :  ومن حفظها لغيبته أن ال تكلم رجاًل أجنبيًا إال بإذنه 

 أن نهى  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه حديَّ عمرو ابن العاص ) 
   .  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم
 بتساويل  الفاحشاة  فاي  الوقوع مظنة ألنه  (  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم أن نهى  )

  .  محارم غير رجال في والكالم ، الشيطان
 : من حق الرجل على المرأة أن ترعى ماله وولده وتحافظ عليها ( 3)
كلكام راع  ) :قال   أن النبي  (بت في  الصحيحين الثا بن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )

ومسؤول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهلاه راع وهاو   
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مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخاادم  
 (.هفي مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت

من حق الرجل على المرأة أن تتزين له وأن تبتسم في وجهه وال تعبس في وجهاه  و( 4)
 [ أبصرت إذا تسر ]   حتى تصل إلى النتيجة المرجوة 

 مان  النسااء  خير: قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  سالم بن عبداهللحديَّ ) 
   .  مال  و فسهان في غيبت  تحفظ و أمرت إذا تطيع  و أبصرت إذا تسر 

  أي نظرت إليها   ( خير النساء من تسر  إذا أبصرت   ) 
 ها بشيء توتطيع  إذا أمر (  توتطيع  إذا أمر  )
ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظام متااع الادنيا      ( في نفسها ومال   وتحفظ غيبت    )

   { قانتات حافظات للغيب   }   : وعنها قال في التنزيل 
قال فال تخرج منه إال بإذنه ولو إلى المسجد  ق الرجل على المرأة أن تلزم بيتهمن حو( 5)

  [33: اآلية -األحزاب : سورة( ]َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتكوّن: )تعالى
 :من حق الرجل على المرأة أن ال تأذن في بيته إال بإذنه و( 6)
 قال  أن النبي ( ماجة  الُجَشمِّي الثابت في  صحيحي الترمذي وابن األْحَوِصحديَّ أبي )

أ اَل َواْسَتْوُصوا بالّنَساِء َخْيرًا، فَإّنَما ُهّن َعَواٌن ِعُنَدكوْم، َلْيَس َتْمِلكووَن ِمُنِهّن َشْيئًا َغْيَر َذَلاَ    :
ْرَبًا َغْياَر  َإاّل أ ْن َيأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة، َفَإْن َفَعُلَن َفاْهُجُروُهّن في الَمَضاِجِع َواْضاِرُبوُهّن َضا  

أ اَل َوَإّن َلكوْم َعَلى ِنَساَئكوْم َحّقا، َوَلِنَساَئكوْم َعَلاْيكوْم  . ُمَبّرٍح، َفَإْن أ َطْعَنكوْم َفاَل َتْبغووا َعَلْيِهّن َسِبياًل
ُياوِتكوْم َلَماْن   َحّقا، فأ ّما َحّقكوْم َعَلى ِنَساَئكوْم َفاَل ُيْوِطْئَن فوُرَشكوْم من َتُكَرُهوَن، َوال َيْأَذّن فاي بُ 

 .« أ اَل َوَإّن َحّقُهّن َعَلْيكوْم أ ْن توْحِسنووا َإَلْيهّن في ِكْسَوِتِهّن َوَطَعاِمِهّن. َتُكَرُهوَن
 :من حق الرجل على المرأة أن تحفظ ماله وال تنفق من ماله إال بإذنه و( 0)
 مان  النسااء  خير: قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  سالم بن عبداهللحديَّ ) 

   .  مال  و نفسها في غيبت  تحفظ و أمرت إذا تطيع  و أبصرت إذا تسر 
 :من حق الرجل على المرأة أن ال تصوم تطوعًا إال بإذنه و( 1)
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ال يحل للمرأة أن ) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  هريرة رضي اهلل عنهحديَّ )
ذن في بيته إال بأذنه، وما أنفقت من نفقة عن غيار  تصوم وزوجها شاهد إال بأذنه، وال تأ

 (.أمره فإنه يؤدي إليه شطره

وأن تقنع بالموجود وأن ال تكلفه مان   من حق الرجل على المرأة أن ترضى باليسيرو( 9)
ُق ِمّماآ  َلُينِفُق ذوو َسَعٍة ّمن َسَعِتِه َوَمن قوِدَر َعَلْيِه ِرْزقوُه َفُلُينِف: )قال تعالى.النفقة ما ال يطيق 

 -الطاالق  : ساورة ( ]مَتاُه الّلُه اَل ُيَكّلفو الّلُه َنُفسًا َإاّل َمآ مَتاَها َسَيْجَعُل الّلُه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا
 [0: اآلية

 :حقه عليها أال تمنع نفسها منه متى طلبه  ومن( 10)
  لنباي  أن ا (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها المالئكاة حتاى   ) :قال 
 (.تصبح

والاذي  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إال كان الاذي فاي الساماء    

 . ا عليها حتى يرضى عنهاساخط
 :حقه عليها أن ال تسأل الطالق من غير بأس  ومن (0)
أّيَما اْمَرأٍة » :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي َثْوَباَن حديَّ ) 

 .«َسأ َلُت َزْوَجَها َطاَلقًا ِمْن َغْيِر َبْأٍس، َفَحَراٌم َعَلْيَها َراَئَحةو اُلَجّنة
إنه ينبغي على أم الزوجة دائمًا أن تذكر ابنتها بخقوق زوجها عليها ألن ذل  : { يٌه هامتنب}

أجدر أن يؤدم بين الزوجين وألن التذكرة تذكر العاقل وتنبه الغافل وتقوِّم المائل ، وهذا هو 
ما كان عليه نساء السلف رحمهن اهلل تعالى ، وإلي  وصية جامعة إلحدى نسااء السالف   

ابنتها ليلة زفافها ، وصيٌة تذكر تذكر العاقلة وتنبه الغافلة وتقوِّم المائلة ، فيها أوصت بها 
نفٌع قويم وتوجيٌة سليم ، فيها فوائٌد عظيمة ومنافٌع عميمة ، وصيٌة ُحقَّ لها أن تنقش على 
الصدور وأن تكتب بماء الذهب فاغتنمها وانشرها بين الناس فإن الدال على الخير كفاعلاه  

. 
 :احفظي له ِخصااًل عشرًا تكن ل  ذخرا  :األم  قالت



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      603 

 
 والمعاشرةو بحسِن السماااااِع والطاعة  الصحباااااااةو بالقنااااعة
 وال يشمل من  إال أطيب ريااااااااح  ال تقاع عينااه من  على قبيااح
 والتفقاد لحين مناماااااااااااه  التعاهاااُد لوقِت طعاماااااه

 وتنغيص حالااه ُمَكرِّباااااااااة  اوع ُملِهباااةفإن حرارة الجاا
 والرعايةو لحشماااه وِعيالاااااااه  االحتفاظو ببيتااااه ومالااااه
 والرعايةو َلَحَشِمه وعياله  من حسن التدبير  فإن حفظ الماِل أصااُل التقدياار
 وال تعصاين له أمااااااااااارا  ال تفِشاين له سااااااااارا

 وإن عصيت أمااره أوغااارت صدره  إن أفشيت ِسَره لم تأمني غدره فإن 
 

 
 

 ؟للزوجأعظم حٍق ما هو : مسألة 
أن أعظم حٍق للزوج الذي به ِقوام الحياة الزوجية وبفقده  :فصل الخطاب في هذه المسالة 

اًل تنهدم الحياة الزوجية وتتلف هو أن تحفظ الزوجةو غيبَة زوجها في نفسها ومالاه امتثاا  
: اآلياة  -النساء : سورة( ]َفالّصاَلَحاتو َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ّلُلَغْيِب ِبَما َحِفَظ الّلُه) :لقوله تعالى 

34] 
 مان  النسااء  خير: قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  سالم بن عبداهللحديَّ ) 

   .  مال  و نفسها في غيبت  تحفظ و أمرت إذا تطيع  و أبصرت إذا تسر 
ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظام متااع الادنيا      ( في نفسها ومال   وتحفظ غيبت    )

 .، ومن فاته فال ُيَعِوُضه شيء   { قانتات حافظات للغيب   }   : وعنها قال في التنزيل 
تنبيه :  ومن حفظها لغيبته أن ال تكلم رجاًل أجنبيًا إال بإذنه 

 أن نهى  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هلل عنه رضي احديَّ عمرو ابن العاص ) 
   .  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم

 أعظم حٍق للزوج
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 بتساويل  الفاحشاة  فاي  الوقوع مظنة ألنه  (  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم أن نهى  )
  .  محارم غير رجال في والكالم ، الشيطان

 بتساويل  الفاحشاة  فاي  الوقوع مظنة ألنه  (  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم أن نهى  ) 
مع رجٍل أجنباٍي عنهاا   في الكالم ، أال فلتحذر العاقلة وُلَتُنَتبه الغافلة فال تتساهل  الشيطان

بها إلى الهوِة السحيقة ، وربما كان ذلا  ساببًا فاي      بغير إذن زوجها فلربما أفضى ذل 
نزلقت في ورطٍة ال مخرج لهاا  هالكها في الدنيا واآلخرة ، وربما َزلَّت قدُمها بعد ثبوتها وا

َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اَل َتّتِبُعوُا خوطوَواِت الّشاْيَطاِن  ): منها أبدا  ، وال تنسى أن اهلل تعالى يقول 
 [21: النور : سورة( ]َوَمن َيّتِبْع خوطوَواِت الّشْيَطاِن َفَإّنُه َيْأُمُر ِباُلَفْحَشآِء َواُلُمُنَكِر

وتبين زوجها من زناها ، فهال  _ والعياذ باهلل _ كبت الزوجة جريمة الزنا إذا ارت: مسألة 
 يجب أن يطلقها زوجها ؟ 

وتبين زوجها من زناهاا ،  _ والعياذ باهلل _ إذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا والعياذ باهلل  
 :فإنه يجب أن يطلقها زوجها لألسباب اآلتية 

 . حتى ال يكون ديوثًا والعياذ باهلل ( 1)
ثالثاة   :قال   أن النبي  (حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع ) 

 . بَّ الَخ في أهلِه قرلمدمن الخمر و العاق و الديوَّ الذي ُي  : قد حرم اهلل عليهم الجنة 
بينهماا،   أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفارق  :روي عن الحسن، وجابر بن عبد اهلل  ]*[

فتل  ال تؤمن أن تفساد   ال أرى أن ُيمس  مثل هذه،: ) مام أحمد مفارقتها وقالواستحب اإل
 .  فراشه، وتلحق به ولدًا ليس منه

قاد قضات علاى    _  والعياذ باهلل _ وألنها بارتكابها لجريمة الزنا الشنعاء النكراء  ( 2) 
مَة بينهما ، وذبحت العالقة الزوجية وأتلفتها وطعنتها في مقتٍل عظيم ، وقتلت المودَة والرح

فتستحيل العشرة بينهما  ألنها لم تخَش ربها  ، َفَوَكَلَها إلى *  الثقَة بينهما بسكين البأس  
نفسها ، وسلَب حفَظه عن فعِلها، فدمورت وأوبقت نفَسها حاين دنسات طهاارَة بيتهاا ،     

نات غياَره   وانتهكت ُحرمَة زوِجها ، واستخفت بحقه ،  وأسقطت هيبتة من عينها حين َمكَّ
من نفسها ، فسقطت في الرذيلة ِبَوْحِلَها ، َوَصيوَرُته ذلياًل بين الناس بُجْرمها، وصارت عارًا 

صيورت منزلَته بين الناس ما بين ُمشفٍق عليه ُمُطِرِق الارأِس صاامت ، و   عليه بفوحشها ، 
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ورابٍع لئيم َيادوِعي   متغامٍز عليه للخوِض في ِعْرِضه متهافت ، وثالٍَّ حقيٍر فيه  متشاِمت ،
لها المروءَة ألنه عن إخبار زوجها بفعلها ساكت ، ثم تراه يطلاب منهاا الُمقاِبال ، ألناه     
لسكوته عن إخبار زوجها قابل ، فصارت تنتقُل من دماٍر إلى دمار ، ومن ِخزٍي إلى عار ، 

ه إال بها ، كسار اهلل  ومن عاٍر إلى َشَنار  ، صار أشقى الناس ِبُجرمها ألنه لم توُكَسْر شوَكتو
*  ظهرها ، وأعمى بصرها ، ودمور أعضاَءها ، وهت  ِسَترها ، وأخرجها من الادنيا كلِّهاا   

فتعسًا لها بشنيِع ِفعلها ، وسحقًا لها  لشؤِمها ولؤِمها وخيانِتها لزوجها  ، وَتبوًا لهاا مان   
شعُر الفضيلةو من فعلها ، وتق*  امرأًة دنيئٍة خسيسٍة لم تخش ربها ولم تحفظ َغيبَة زوجها 

لما َتَخلَّت *  * واحتوتها الرزيلةو لقبحها ، لم تمتثل للفضيلة طاعة ، ولها في الرزيلة باعا 
عن خشيِة الرحمن وامتثال القرمن ، و لما جحدت قوله تعاالى هال جازاُء اإلحسااِن إال     

الشايطان ،  فصاارت    اإلحسان ، َوَكَلها المل  الديوان إلى العصيان والخاذالن واساتحواذِ  
قاتلها اهلل وصدوع بنيانها ، وأتلفها وَشلَّ أركانها ، فاال  *  ممقوتًة عند ربها في كِل زمان 

قبرها  اخائنة لعنًة تدخل معهتوؤتمُن مثلوها ، وال تُوصاُن من كانت على شاِكَلِتها ، لعن اهلل كل 
 .وتهلكها عند عرضه على ربه 

لقاد اساتبدلت   *  شقية الَتِعسة التي فيه ِعَوٌج ال ُيرَجى اعتدالاه  هذه الِجِبلة الَنِكدة ال*  
باالستقامة روغاَن الثعالب ، وَراَحت تبحَّو عن المثالب ، ولوال أنها أالَنت الجانب ما اقترب 

أنهم لم يفترسوها إال ألنهاا  :منها أحٌد من األجانب ، وال أظهروا لها المَخالب ، والحاصُل 
منهاا هالا  ،     ب، ولو كانت غيَر ذل  ما اقتر( ا بمحاِرم اهلَل انتهكوهاإذا خلْو)كانُت ممن 

فلما  قدومت اللين ، فعلوا بها الفعل  الَمِشين ، وخانت زوَجها األمين ، فَخِسرت الدنيا والدين 
، وَتَعَرضت إلى سخط الجباِر ِذي القوِة المتين ، َصبو اهلل عليها أشدو العذاِب في كاِل وقاٍت   

فلما خضعت بالقول أنشأت في نفاِس  * ن ، وأذاقها ألوانًا َشتى من العذاب الُمهين    وحي
َفَيُطَمَع الَّاِذي ِفاي    ِباُلَقْوِل   َفَلا َتُخَضْعَن" كِل هالٍ  منها َغَرض وتناست أن اهلل تعالى يقول 

وقعت في الرزيلة ولما زهدت في األخالِق النبيلة ، واستوطئت الِحيلة ، *     " َمَرٌض َقُلِبِه
ومن َسواِد قلبها الَحِال   ، مكََّنت من نفسها َخِبيثًا مثلها هالا  ،   *  ، وكان عاقبتها وبيال  

وكيف يعاِرفو  : مكان زوجها  المال  ، واستغفلت زوجها بذل  ، وقالت مستخفًة في نفسها 
ُر على محاِرِمه مان  زوجي ذل  ؟ وتناست أن رَبها ُمطَِّلٌع على كِل ذل  ،  وهو سبحانه أغي
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و اساتهانت بمراقباِة   *  زوجها المال  ، ولو شاء لَهَتَ  ِستَرها ودموَرها ببطِشه الَفِات    
الملِ  الوهواب ، وتناست أن رؤيته َلُجْرِمها ال توْحَجُب ِبِحَجاب ، وأَصروت على الخياناة دون  

ن العذاِب من كِل باب ، وَحَشَرها إياب ، وخانت زوجها حال الغياب  ،  َصبو اهلل عليها ألوا
جعلات اهلل  *  يوم القيامة مع كِل ُمْسِرٍف كذاب ،  وأْصالها ناَر جهنم  يوم يقوم الحسااب  

أهون الناظرين إليها ، وهو سبحانه قادٌر عليها ، ولو شاء ألهلكها ومن َحَواَلْيها ، وتناست 
ون من َحَواَلْيها ،  فبدولت الشكر الجزيل ِمَنَته عليها بزوٍج صالٍح يأوي إليها ، وتحتمي به د

وبعد أن كانت في َحَرِم زوجها جوهرًة مصونة ، * * ، والعرفان بالجميل ، بالفعِل الوبيل  
ولؤلؤًة مكنونة ، صارت بفوْحشها خائنًة مفتونة ، وِسُلَعًة َمْعفوونة ، وِسيرتها باين النااِس    

ِة زوجها في ِحصٍن وَمناعة ، صيو رت نفسها كاألًَ  وبعد أن كانت في ُحرم* ِسِيَرًة ملعونة  
وبعد أن كانت مع زوجها في عزٍة ووقار ، وسكينٍة واستقرار ، *  مباحا ، وسلعًة متاحة  

ونقاٍء ُيُشِبُه األبرار ، صيورت نفسها في ِذلٍة َوَصَغار ، وَتَشتوٍت وَدَماار ، وِخازٍي وعاار ،    
أنها لموا َجَحَدت ما أنعم اهلل عليها من الاِنَعم وتناسات ماا     والحاصُل* كأنها َمُطِلَيٌة بالقار 

براثِن الفتن ، صارت أهوَن علاى اهلل تعاالى مان    غَمرها من الِمَنْن ،  وأُلَقت بنفسها في 
التي تدَفُع بأنفها الَنَتن ، وال عَجب فقد زهدت في الطهارة وَغِرقت في ( الخونفساء)الِجْعالن 

تمامًا فإنها التجد ُبُغَيتها إال في مواضع الَقذِر والَنَتن ، وما ذل  إال  فساءالخونالقذارة ، كحاِل 
َلِخَسِة نُفِسها ودناءِة َطْبِعها وسواد قلبها ، ولو أحبها ربها لَعًصَمها وَحَفَظهاا عان ُساوء    
ِفْعِلها ، وكان َسْمَعها التي تسمُع به وبصَرها التي توْبِصُر به ، ويادها التاي تابطشو بهاا     
وِرجلها التي تمشي بها ، ولئن سألته َلُيْعِطَينَّها ، ولئن اْسَتعاَذته َلُيِعَذنَّها ، لكناه سابحانه   

التي تدفُع بأنِفها ( الخونفساء)أْبَغَضها لسواِد قلبها فصارت أهوَن على اهلل تعالى من الِجْعالن 
ها  ، ويبذُل نفَسه من أجلهاا  وبعد أن كان زوُجها يفتخُر بها ، ويتقَرُب إلى اهلل ِبودِّ *الَنَتن 

، عسى اهلل أن ينَفَعه بها ، صار أشقى الناس ِبُجْرمها ، وأبغَض الناِس لها ، وصار يختفي 
من ِذُكِرها ، ويتبرأ إلى اهلل من ِفعلها ، وتقروب إلى اهلل بطالقها ، وطهور اسمه مان دناِس   

ْيَتَها ماتت قبل ذل  ،  قبل أن توْوِرد  نفَساها  االقتران بها ، وَكِره الدنيا كلِّها من أجلها ، َفَل
لم تعرف للطهارة طريقا ، ولم تسل  للنقاء سابيال ،  * المهال  ، وتصيَر َمُطَمَعًا لكِل هال   

كم أوصاها زوجها بفعل المأمور وترِ  المحظور والبعِد *  وليس بينها وبين الصدِق ِقيال  
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ظ َغْيَبَته في كِل األمور ، وأن ال توِشيَن ِعْرضاه  عن دواهي األمور ،  وكم أوصاها أن تحف
بأي محظور ، لكْن ألن قلَبها َخِرٌب وبور ، وما فيه من نور  ، أ َبُت كل  ذل  وأَصَرُت علاى  
الفجور ، مع َخبيٍَّ مثلها َمْحقور ،  وتناست أن اهلل تعالى يعلُم خائنَة األْعُيِن وماا توُخِفاي   

ت قبرها المحفور ، وما فيه من الادواهي واألماور ، تحات    الصدور ،  فكيف بها إذا دخل
الجنادِل والصخور ، ثم ُسَئلت عن هذه األمور، أم كيف بها حين تقافو باين يادي ربهاا     

ه بفعلهاا  تا ويسألها عن هذه األمور ، وما ارتكبته في حِق زوجها المقهور ، والاذي جعل 
ل  تعرفو أنها ما كانت إال في غارور ،   َمُنُحور ،  ثم لم تجد جوابًا على هذه األمور ،  هنا

فتندم ندمًا ال يخطُر على الصدور ،  وال ُيُكَتُب بالسطور ، لكنه ندٌم ال ينفُع في أي أمٍر مان  
األمور ، ال تجُد للسؤاِل جوابا ، وال للجواب صوابا ، وال تملُ  توبًة أو مآبا ، فُأسقط فاي  

فحينذا  تندُم ندمًا فوَق ما يخطُر بباٍل أو يدوُر في الخيال  َيَدْيها ، وال ينَفُعها من َحَواَلْيها ،
، ألنها بين يدي ربها الكبير الُمَتعال ، بذنبها الِعَضال ، لكنه ندٌم ال َينفُع بأي حاال ، فاال   

، ألن  تتوْجِدي هنال  الحسرات وال تنفُع اآلهات ، وال تنفُع الِحَيُل مع رِب األرِض والسماوا
ِل شيٍء ماٍض وحاضٍر ومت ، هنال  تعلم علم اليقين أن خيانتها لزوجها هي علَمه محيٌط بك

بئس الزاد ليوم الميعاد   ،  فورب السماواِت واألرِض إنما توعدون آلت  ،  أماا زوجهاا   
المقهور فإذا رأيته وجَدَته من ُجْرِحه َمُنُحور ،  وَكْرَبه ُيْبِكي الُصخور ، َوَزهَد فيها زهَد من 

 تحفاظ غيبتاه   حرٍة أبياة،  ر ، عاش يُطَمح في زوجٍة تقيٍة نقية ، عفيفٍة َحِييوة ،في القبو
ترافقه حتى تأتيه الَمِنيوة ، زوجٌة تْحَفظوه في نفسها ، ويبذُل َنُفَساه مان   و وتصون كرامته

ِره أجلها ، زوجٌة  توِعينوه على الطاعة ، وتوِعدل معه لقياِم الساعة ،   لكن خاب أملوه بها ، وَك
الدنيا من أجِلها ، وَقَتَله َسَواَد قلِبها ، قلٌب لم يؤثر القرمن فيه ولم يعي معانيه ، قلاٌب لام   
تدخل الخشيةو فيه وال التقوى تحتويه ، قلٌب لم ُيَلِيُنه القرمن ولم يخش الرحمن ، قلٌب جحد 

ان والخاذالن  العصي َر، قلٌب صار أسي"  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" معنى قوله تعالى 
واستحواذ الشيطان ، صار حالوه ُيَنَغُص من ِذُكِرها  ، فال يهنُأ بنوٍم كلما ذكار فعَلهاا ، وال   
ينطفُئ لهيُب صدِره من فوْحِشها ، وال يغيُب فكُره عن ُجْرمها ، ، يتقلُب في هٍم وغم ، كأنما 

 .   يبكي الدم 
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يِّي  يخشى اهلل تعالى ، فما من مسالم إال  ، ثم إن هذا أمٌر شنيٌع ال يطيقه رجٌل مسلٌم حٌر ح
يغاُر على ِعرضه وشرفه ، بل وِعرضه وشرفه أغلى عنده من حياته كما هو معلوم شرعأًَ 

الثابت فاي  هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )وعقاًل وبداهًة ويتضح هذا وضوحًا جليًا في 
ه ُلا َلفليتَح ْرضه أو شيء من ِع ألخيه مظلمٌة لهمن كانت ) :قال  أن النبي  (الصحيحين 

إن كان له حسناٌت ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن ، ا وال درهم ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه من
 (.لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت عليه 

فقدوم العرض على كل شيء ألنه [ من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه: ]  قوله : الشاهد 
ه اإلنسان وأعز من كل شيء بل ويضحي اإلنسان من أجله بالنفس والنفايس   أعز ما يملك

الثابت في صاحيحي أباي داوود و    رضي اهلل عنه  زيند بنن سعيدحديَّ ) ويتضح ذل  من 
 . شهيد فهو أهله دون قتل من: قال  أن النبي ( الترمذي 

 حرِّ الحيِّي األبيِّ التقي النقي ، ولذا قال سعُد بن ُعبادة رضي اهلل تعالى عنه قولَة الرجِل ال  
ِبَحادِّ السايف ال    َلَضَرْبتوُهأي [   ٍحَلَضَرْبتوُه ِبالسوْيِف َغْيَر ُمْصفَّلو رأيت رجاًل مع امرأتي ] 

 ،األنصاري سيد الخزرج وأحد نقبائهموال عجب فإنه  بعرِضه ، 
َلَضَرْبتوُه اًل مع امرأتي لو رأيت رج :أنه قال  (الثابت في  الصحيحين  سعد بن عبادةحديَّ )

أتعجبون من غيرة سعد، ألنا أغَير منه، واهلل  : )، فبلغ ذل  النبي  فقالٍحِبالسوْيِف َغْيَر ُمْصفَّ
 (. أغَير مني

 هو األنصاري سيد الخزرج وأحد نقبائهم  ( سعد بن عبادة)
ال أضربه بعرض السيف  أي ٍحَغْيَر ُمْصفَّه ، ومعنى صفح السيف أي عرض( : ٍحَغْيَر ُمْصفَّ)

 .بل بحدِّه 
وإذا كان هذا هو حال من تصوور حاَله من تموْعِر وجِهِه وفوراِن دمِِّه ولهيِب صادرِه   ]**[  

إذا رأى رجاًل مع امرأته فكيف بمن تحقق من زناها والعياذ باهلل تعالى من ذل  ، إنه أماٌر  
 مشيٌن وفعٌل ُمِهين  ال يتحمله رجٌل مسلم 

من تموْعِر وجِهاِه وفاوراِن   )ل يصير الرجل رجاًل حرًا أبِّيًا إال بهذه المشاعر النبيلة ، ثم ه 
، وهل هو إذا فقد هذه المشاعر إال ِخنزيارًا َمساخًا   ( دمِِّه ولهيِب صدرِه َغْيرًة على زوجته

 .ميَت الِحس 
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ن ذلا  فاي حاِق    فإذا انسلخت المرأةو من ِعفتها كا! وهل توصاُن المرأةو إال بِعفتها ]**[ 
وعلى هذا فال ُيتصووُر ( كسرًا ال ينجبر وُجرحًا ال َيُنَدِمل ولهيبًا في صدِره ال َيُنَطفئ )زوجها 

 . الرأفةو بها وال اإلبقاء عليها ووجب طالقها 
بينهماا،   أن المرأة المتزوجة إذا زنات يفارق  : روي عن الحسن، وجابر بن عبد اهلل * 

فتل  ال تؤمن أن تفساد   ال أرى أن ُيمس  مثل هذه،: ) ها وقالواستحب اإلمام أحمد مفارقت
 فراشه، وتلحق به ولدًا ليس منه

  النكراء وال تنسى أن اهلل تعالى قال في شأن هذه الجريمة الشنعاء  ( 3) 

 -الناور  : سورة( ]ااَلِخِر َواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن الّلِه َإن كونتوْم توْؤِمنووَن ِبالّلِه َواُلَيْوِم) 
 [2: األية

 .أي ال تأخذكم بهما رقة ورحمة  ( :َواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن الّلِه) 

هذا من باب اإللهاب والتهييج أي إن كنتم مؤمنون  ( :َواُلَيْوِم اآلِخِر َإْن كونتوْم توْؤِمنووَن ِباللَِّه) 
جريمة الزنى النكراء  أشنع  اآلخر فال تأخذكم شفقة بالزناة، فإنتصدقون باهلل وباليوم  حقًا

 .من أن تستدر العطف أو تدفع إلى الرحمة 
تنبيه : للمرأة في هذه المسألة بعد ارتكابها لجريمة الزنا الشنعاء ُحكمين: 
 :حكمها مع زوجها و حكمها مع ربها على التفصيل اآلتي  
صووُر الرأفةو بها وال اإلبقاء عليها ووجب طالقهاا لألساباب   ال ُيت( : أما حكمها مع زوجها)

 .السالف ذكرها 
و حكم مرتكب الكبيرة عناد أهال   حكمها  حكم مرتكب الكبيرة ، ( : وأما حكمها مع ربها)

أنه ال يخلد في النار ما دام قد مات على التوحيد ، وأنه مستحٌق للعقوبة السنة والجماعة  
لنافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء مخذه بذنبه ، لكن مآله إلى الجناة  لكنه تحت مشيئة اهلل ا

 [ يدخل الجنة يومًا من األيام أصابه قبل ذل  اليوم ما أصابه ] ما دام قد مات على التوحيد 
مان  : ءالنسا()إن اللََّه ال َيُغِفُر أن ُيُشَرَ  ِبِه َوَيُغِفُر َما ُدوَن َذَلَ  َلَمْن َيَشاُء: )لقوله تعالى    
 ( . 41االية

ثم تابت إلى اهلل تعالى ، هال  _ والعياذ باهلل _ هل المرأة إذا ارتكبت جريمة الزنا : مسألة 
 يسقط حق زوجها في اآلخرة؟
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أن حق زوجها ال يسقط في اآلخرة بتوبتها إلى ربها تعالى  :فصُل الخطاِب في هذه المسألة 
الى  حيَّ أنها ارتكبت كبيارة مان الكباائر    ألن توبتها إلى ربها تعالى تتعلق بحق ربها تع

وهي تحت مشيئة اهلل النافذة إن شاء عفا عنها وإن شاء مخذها بذنبها ، لكن مآلهاا إلاى   
 الجنة ما دامت قد ماتت على التوحيد

 [ تدخل الجنة يومًا من األيام أصابها قبل ذل  اليوم ما أصابها ]  
ال يسقط أبدا ألنها انتهكت ُحرمته ، واستخفت أما حق زوجها المكلوم المطعوُن في شرفه  ف

، وطعنته في أعز ما يملكاه   ، وأسقطت هيبتة من عينها حين َمكَّنت غيَره من نفسها بحقه
وصْيَرُته ذلياًل بين الناس بُجْرمها ، وصارت عاارًا علياه   *  اإلنسان وهو شرفه وعرضه 

ه حتى يموت ، وألهبت في صدره لهيبًا بفوْحشها ، وألصقت به ذواًل ال يزال محفورًا في ذاكرت
صيورت منزلَته بين الناس ما بين ُمشافٍق علياه ُمُطاِرِق الارأِس      *  ال ينطفُئ مادام حيا 

صامت ، و متغامٍز عليه للخوِض في ِعْرِضه متهافت ، وثالٍَّ حقيٍر فيه  متشاِمت ، ورابٍع 
ساكت ، ثم تراه يطلب منها الُمقاِبل ،  لئيم َيدوِعي لها المروءَة ألنه عن إخبار زوجها بفعلها

ألنه لسكوته عن إخبار زوجها قابل ، فصارت تنتقُل من دماٍر إلى دمار ، ومن عااٍر إلاى   
وصار زوجها أشقى الناس ِبُجرمها ألنه لم توُكَساْر شاوَكتوه إال بهاا ، كسار اهلل     *  شنار 

 وأخرجها من الدنيا كلِّها ،ظهرها ، وأعمى بصرها ، ودّمر أعضاءها ، وهت  ِسُتَرها ،  
 :قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[

وال يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة ، فإن التوبة وإن أسقطت حق اهلل ، فحاق العباد   
، فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته ، والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله ، بل ال  باق

 .!يعدل عنده إال سف  دمه
صُل أن  هذه الشِقيوة الَتِعَسة لقد أورطت نفسها في ورطٍة ال مخرج لها منها أبدا فاي  فالحا

 الدنيا واآلخرة 
فإن زوجها متى تبين من جنايتها وخيانتها  تقاروب إلاى اهلل تعاالى    :  فأما في الدنيا ]*[

بو عليهاا  بطالقها ، وطهور اسَمه من َدَنِس االقتران بها ، وتبرأ إلى ربه من ِفعلهاا، وصا  
 .الدعاء صبوا حتى ينَفِرَط ِعقُدها ، جزاءًا الرتكابها ألشنِع جنايٍة في حقه 
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وهي كذل  البد أن ترى عقوبة خيانتها لزوجها في الدنيا قبل اآلخرة إيمانًا وتصديقًا بقاول  
 :في الحديَّ اآلتي   النبي 

  : وبتهما في الادنيا  بابان معجالن عق:قال  أن النبي (  حديَّ أنس في صحيح الجامع)
   . البغي و العقوق 

 :الشاهد 
 أي قبل موت فاعليها   ( بابان معجالن عقوبتهما في الدنيا   )  قوله 

 .وليس هنا  ظلٌم أفحش  من خياتة الزوجة لزوجها أي مجاوزة الحد والظلم (  البغي   ) 
 تجتمُع الخوصوم وُيُقاَتُص  يأخذ من حسناتها بقدر مظلمتها له ، فعند اهلل :وفي اآلخرة  ]*[

من الظالِم للمظلوم ، وليس هنا  أبشع من مظلمِة خيانِة الزوجاِة لزوجهاا وهناا ناذكر     
 : الحديَّ اآلتي 

 
 لاه من كانت ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

إن ، اوال درهم ًادينار ن اليكون ليوم قبل أاه فليتحلله من من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه
كان له حسنات ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت علياه  

.) 
تنبيه :   هذه الفاحشة ال يصبر عليها وال يقرها في أهله إال الديوَّ الذي يقر الخناا

وادعى  ، كل منها صبر على فراق زوجته عويمرو هالل في أهله، فهذان اثنان من الصحابة
معه وهو يعلم أنها قد فجرت، ولو مرة واحدة، وذل   رها أن تبقىأنها زانية والعنها ولم يق

على نسائهم، ال يرضى أحدهم أن يشاركه في امرأته شخص  دليل على حماستهم وغيرتهم
في بيتاه مان ال يرضااه،     فراشه ، وال يرضى أن امرأته تخونه فتدخل أجنبي يفسد عليه

فإن ذل  حرام، وفعلهاا يعتبار    ،وتجلس على فراشه غيره، وتمكن من نفسها غير زوجها
دياثة وإقرارًا لإلثام والحارام، ولام يكان      خيانة لزوجها، وإقرار الزوج على ذل  يعتبر

وهكذا أيضًا كل غيور، وكل من عنده حماسة وغيرة علاى   .الصحابة يقرون شيئًا من ذل 
 . أهله محارمه ال يقر الخنا في

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000551&spid=129
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000551&spid=129
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000549&spid=129
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ه في فراشاه  إن علياه أن يفارقهاا وأال    وعلى هذا إذا تحقق الزوج أن الزوجة قد خانت
فيخبرهاا   سترها ، ولكن يخبرها فيما بينه وبينها حتى يكون ذل  عذرًا له عنادها،  يكشف

 .بأنه قد اطلع على كذا وكذا 
 ؟لعن بعض عصاة المسلمين هل يجوز : مسألة 

 بلعن أصحاب بعض المعاصي على سبيل العموم واإلطالق، بذكر جاءت النصوص الشرعية
 . وصف المعصية

 : ومما ورد في ذل  ما يلي
 [.11: هود]{ أ اَل َلْعَنةو الّلِه َعَلى الظَّاَلِميَن} :قول اهلل تعالى

 [.61: مل عمران]{ثومو َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنةو الّلِه َعَلى اُلَكاِذِبيَن} :قول اهلل تعالى و
 ومن السنة الصحيحة ما يلي: 
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين ي اهلل عنه هريرة رض يأبحديَّ )
 .(لعن اهلل السارق يسرق البيضة فتقطع يده) 
لعان اهلل  )قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنهما –ابن عمر حديَّ ) 

 ( .الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة
 :قاال    أن النبي  (صحيح مسلم  الثابت فيرضي اهلل عنه علي بن أبي طالب حديَّ ) 
لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من موى محدثًا، ولعن اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل )

  (من غير منار األرض
لعن رسول اهلل : قال  (الثابت في صحيح مسلم  مارضي اهلل عنهبن عبد اهلل  جابرحديَّ ) 
 هم سواء: قالمكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، و . 
 : قاال   أن النباي  ( الثابت في صحيح أباي داوود   رضي اهلل عنهما–ابن عمر حديَّ ) 
لعن اهلل الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصارها ومعتصارها، وحاملهاا    )

 ( .والمحمولة إليه
ن فهذه النصوص ونحوها تدل على جواز لعن فاعل تل  المعاصي ال علاى جهاة التعياي   

لعن اهلل مكل الربا، ولعان اهلل  : لألشخاص، بل يلعن العاصي بوصفه ال بشخصه، فيقال مثاًل
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السارق، أو أكلة الربا ملعونون، والسارقون ملعونون، ولعنة اهلل علاى الظلماة، وعلاى    
 .الكاذبين ونحو ذل 

تنبيه : وهذا اللعن على سبيل العموم ألصحاب المعاصي التي جاءت النصوص بلعن 
 .ه فاعليها ال خالف في جواز

 هذا دليل لجواز لعان غيار  " " لعن اهلل السارق" :اإلمام النووي في شرحه لحديَّ قال ]*[

أ اَل } :تعاالى  المعين من العصاة؛ ألنه لعن للجنس ال لمعين، ولعن الجنس جائز كما قال اهلل
 {َلْعَنةو الّلِه َعَلى الظَّاَلِميَن

 {واللعنة تجوز مطلقًا لمن لعنه اهلل ورسوله) :تيميةوقال شيخ اإلسالم ابن  ]*[
 العام يدل على أن من فعل تل  المعصية فهو مستحق للعناه، ومعارض للعقوباة،    اللعن

العاماة   فيحصل من هذا اإلطالق الزجر والردع عن ارتكاب تل  المعصية، وهاذه اللعناة  
معاه إيماان    ه ويكونالمذكورة في النص قد تلحق بعض األشخاص فتكون سببًا في عذاب

 . يمنعه من الخلود في النار، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة
 

 (1/226" )القول المفيد"وقال الشيخ ابن عثيمين في  ]*[
( لعان المعاين  )فااألول   الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ "

فإذا رأيت محدثا ، فال تقل  جائز ،( لعن أهل المعاصي على سبيل العموم)ممنوع ، والثاني 
سبيل العموم ، والدليل على ذلا    لعنة اهلل على من موى محدثا ، على: لعن  اهلل ، بل قل 

العن فالناا  ! اللهم : )المشركين من أهل الجاهلية بقوله  أن النبي  لما صار يلعن أناسا من
األمر شيء أو يتوب علايهم أو  ليس ل  من : ) بقوله تعالى  نهي عن ذل ( وفالنا وفالنا 

  . اها "رواه البخاري ( يعذبهم فإنهم ظالمون

 هل يزوج للزوج أن يدعو على زوجته إذا زنت والعياذ باهلل ؟: مسألة 
، ألن ظلم العباد بئس الزاد ليوم الميعاد ، فالظلم ظلمااٌت ياوم     ح اهلل الظلم، وحذر منهقبو

س بينها وبين اهلل حجاب  ، ودعوة المظلوم مستجابة القيامة ، ودعوة المظلوم مستجابة لي
 . وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه    

 [11: اآلية -غافر : سورة( ]َما َللّظاَلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاُع: )قال تعالى
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 محب ( ما للظالمين من حميم) 
ع لهم أصال فما لنا من شافعين تقبل شفاعته ال مفهوم للوصف إذ ال شفي( وال شفيع يطاع)

  أوله مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا فرضا لم يقبلوا
  [01: اآلية -الحج : سورة( ]َوَما َللّظاَلِميَن ِمن ّنِصيٍر: )قال تعالى و
 يمنع عنهم عذاب اهلل( من نصير)باإلشرا  ( وما للظالمين) 
   [42/ إبراهيمسورة] (َبنو اللََّه َغاِفاًل َعموا َيْعَمُل الظَّاَلُموَن َتْحَس َوال: ) قال اهلل تعالى  و

 ومن السنة الصحيحة التي بينت شناعة الظلم ما يلي: 
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلى  قال رسول اهلل : قال ( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) 

عهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل  إن  ستأتي قومًا  أهل كتاب ، فإذا جئتهم فاد: اليمن 
وأن محمدًا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قد فرض علايهم خماَس   
صلواٍت في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة 

ل  فإيا  وكارائَم أماوالهم ،   تؤخذ من أغنيائهم فتورُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذ
 . واتِق دعوَة المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب 

 [ واتِق دعوَة المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب ]  قوله  :الشاهد 
اتقوا دعوة المظلاوم فإنهاا   : قال  أن النبي ( حديَّ خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع)
   . و عزتي و جاللي ألنصرن  و لو بعد حين   :  على الغمام يقول اهلل ُلَمْحتو
أي اجتنبوا دعوة من تظلمونه وذل  مساتلزم لتجناب جمياع      ( اتقوا دعوة المظلوم   ) 

أنواع الظلم على أبلغ وجه وأوجز إشارة وأفصح عبارة ألنه إذا اتقى دعاء المظلوم فهاو  
يسمى تعليقًا ثم بين وجه النهاي  أبلغ من قوله ال تظلم وهذا نوع شريف من أنواع البديع 

 بقوله 
أي يأمر اهلل برفعها حتى تجاوز الغمام أي السحاب األبيض   ( حمل على الغمام فإنها تو  ) 

 حتى تصل إلى حضرته تقدس 
بالم القسم ونون التوكيد الثقيلة وفتح الكاف أي   ( يقول اهلل وعزتي وجاللي ألنصرن    )

  ألستخلصن ل  الحق ممن ظلم 
 .أي أمد طويل بل دل به سبحانه على أنه يمهل الظالم وال يهمله   ( ولو بعد حين   ) 
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اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى قال  أن النبي ( حديَّ ابن عمر في صحيح الجامع) 
   . السماء كأنها شرارة 

سرعة الوصول كناية عن   ( اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة   ) 
وكلماا    { أّمن يجيب المضطر إذا دعاه   } ألنه مضطر في دعائه وقد قال سبحانه وتعالى 

قوي الظلم قوي تأثيره في النفس فاشتدت ضراعة المظلوم فقويت استجابته والشارر ماا   
  . تطاير من النار في الهواء شبه سرعة صعودها بسرعة طيران الشرر من النار 

دعوة المظلوم مستجابة و إن كان  : قال أن النبي ( في صحيح الجامع حديَّ أبي هريرة)
   . فاجرا ففجوره على نفسه 

أي يستجيبها الّله تعالى يعني فاجتنبوا جميع أناواع الظلام     ( دعوة المظلوم مستجابة   )
 . لئال يدعو عليكم المظلوم فيجاب 

 في استجابة دعائه ألنه مضطر ذل  وال يقدح ( وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه   )
ونشأ من اضطراره صحة التجائه إلى ربه وقطعه قلبه عما سواه ولإلخالص عند الّله موقع 

 .  { أّمن يجيب المضطر إذا دعاه   } وقد ضمن إجابة المضطر بقوله 
  : بابان معجالن عقوبتهما في الادنيا   : قال أن النبي ( حديَّ أنس في صحيح الجامع) 

   . و العقوق  البغي
  أي قبل موت فاعليها   ( بابان معجالن عقوبتهما في الدنيا )  
  أي مجاوزة الحد والظلم   ( البغي   )
 . الظلم ظلماٌت يوم القيامة : قال   أن النبي  ( حديَّ ابن عمر في الصحيحين)
قال بعضاهم   بأخذ مال الغير بغير حق أو التناول من عرضه ونحو ذل   ( اتقوا الظلم   ) 
 ليس شيء أقرب إلى تغيير النعم من اإلقامة على الظلم   : 
فال يهتدي الظالم يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا فربماا    ( الظلم ظلمات يوم القيامة  ) 

أوقع قدمه في وهدة فهو في حفرة من حفر النار وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب ألنه لو 
سبل الردى فإذا سعى المتقون بنورهم الحاصل بسابب التقاوى    استنار بنور الهدى تجنب

 . احتوشت ظلمات ظلم الظالم فغمرته فأعمته حتى ال يغني عنه ظلمه شيئًا 
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: قاالوا   ؟ المفلاس   نأتدرون م :قال   أن النبي  ( حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم)
ن أمتي من يأتي يوم القيامة إن المفلس م  : فقال . المفلس فينا من ال درهم له وال متاع 

قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سف  دم هاذا و  و و صيام و زكاة و يأتي بصالٍة
ى ماا  قَضه قبل أن ُيى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناتوعِطضرب هذا فُي

   . رح في النار رحت عليه ثم طوخذ من خطاياهم فطوعليه ُأ
يملي للظالم حتى إذا إن اهلل تعالى َل: قال   أن النبي  ( في الصحيحين حديَّ أبي موسى) 

  . أخذه لم يفلته 
بفتح الالم األولى أي ليمهل واإلمالء اإلمهال والتأخير وإطالاة    ( يملي إن الّله تعالى َل  ) 

  .العمر 
إنما نملي لهم   } زيادة في استدراجه ليطول عمره ويكثر ظلمه فيزداد عقابه   ( للظالم   )

 فإمهاله عين عقابه  { ليزدادوا إثمًا 
 أي أنزل به نقمته   ( حتى إذا أخذه   )  
 . أي لم يفلت منه   ( فلته لم ُي  ) 
 لاه من كانت ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

إن ، اوال درهم ًادينار قبل أن اليكون ليوم اه فليتحلله من من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه
كان له حسنات ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت علياه  

.) 
 ويتضح كذل  جواز أن يدعو المظلوم على من ظلمه ،  وأن   ومن هنا يتضح قبح الظلم

، وأن دعوة المظلوم ليس بينها  دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه
وبين اهلل حجاب ، وعلى ذل  فيجوز للزوج أن يدعو على زوجته إذا هي ارتكبت جريماة  

 :الزنا وذل  من وجهين 
أن خيانة الزوجة لزوجها وارتكابها لجريمة الزنا هي أبشع ظلم ارتكبتاه فاي حاق    ( 1)

ه و دينه  ومروءته ، وتكون قد زوجها ألنها بخيانتها له تكون قد طعنته في ِعْرضه وشرف
أسقطت هيبته بين الناس ، وتكون قد ألصقت به ذاًل ال يزال محفورًا في ذاكرته حتى يموت 

 .، وتكون قد ألهبت في صدره لهيبًا ال ينطفُئ ما دام حيا 
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أي ال تأخاذكم بهماا ِرقاٌة    ( وال تأخذكم بهما رأفاة )أن هذا هو الموافق لقوله تعالى ( 2)
جريمة الزنا النكراء أشنع من أن تستدر العطف أو تدفع إلى الرحمة ،  فمان   ورحمة ألن

 ( وال تأخذكم بهما رأفة)تصور غير ذل  قلنا له أأنت أرحم من اهلل تعالى حين قال 
 وإلي  هذه القصة التي تبين عاقبة الظالم حين سمح لنفسه أن يستخف بالمظلوم ويشينه

 :بما يعيب به دينه 
فاإن   ):ودعائه على ذل  الرجل الذي قال فيه ي من قصة سعد بن أبي وقاصأخرج البخار

أماا والّلاه   : ، قال ساعد ( بالسوية وال يعدل في القضية سعدًا ال يسير بالسرية وال يقسم
وأ ِطْل فُقاَره   الّلهّم إْن كان عْبد  هذا كاذًبا قام رياًء وسمعًة ، فأطْل عمره ، : ألْدعوّن بثاُلٍَّ
قال عباد   .أصابُتني دْعوة سْعٍد شيٌخ مُفتوٌن: فكان الرجل يقول بعد ذل  . فتن ، وعّرضه لُل

فأنا رأيته بعد، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجاواري فاي   : المل 
 . الطرق يغمزهن

عنه  وهو  ىإذا كان هو التصرف الصادر من سعد ابن أبي وقاص رضي اهلل تعال :الشاهد 
لنقي الحيّي األبي وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة تجده يدعو على من َشااَنه  التقي ا

وعابه  بكالم يقدح في دينه وعدله  فما ظن  بمن طعنت زوجها  في ِعْرضِه وشرفه الاذي  
،  فال ش  أن من المعلوم شرعًا وعقاًل وبداهًة أن ِعرض اإلنساان هاو     هو أعز ما يمل

ضحي اإلنسان من أجله بالنفس والنفيس ويتشهد لذل  باآلتي أعز عنده من كل شيء ، وي
 : 
 لاه من كانت ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

، ا وال درهم ًادينار  نليوم قبل أن ال يكواه ه منُلَلفليتَح من ِعْرضه أو شيء  ألخيه مظلمٌة
ِر مظلمته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سايئاته َفُحِملات   إن كان له حسناٌت ُأِخَذ منه بقد

 (.عليه 
فقدوم العرض على كل شيء ألنه [ من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه: ]  قوله  :الشاهد 

أعز ما يملكه اإلنسان وأعز من كل شيء بل ويضحي اإلنسان من أجله بالنفس والنفايس   
الثابت في صاحيحي أباي داوود و    ي اهلل عنهرض  زيند بنن سعيدحديَّ ) ويتضح ذل  من 

 .  شهيد فهو أهله دون قتل من: قال  أن النبي ( الترمذي 
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مما دوناه  [ من باب أولى ] ومن هنا يتضح أن الدعاء على من طعن اإلنسان في ِعْرضه 
 . من المظالم 
 

 
 

جية ، فهاو واقاٌع ال   إن من المعلوم عقاًل وبداهًة أنه ال تكاد أسرٌة تسلم من الخالفات الزو
محالة ، والنجاح في كيفية عالج هذه المشكالت بشكل يضامن المحافظاة علاى الحيااة     

بينهما راسية القواعد مشيدةو األركان ثابتةو الوطائد ، وينبغي  الزوجية وبشكٍل يجعل المودةو
على الزوج أن ال يغض الطرف عن معالجة الخالف في مهده قبال أن يساتفحل ويتساع    

على الراقع وقبل أن يستعصي الداء فال ينفع دواء ، وهذا هو منهج القرمن الكاريم   الخرق
 .في معالجة ما يحصل بين الزوجين من خالفاٍت ونشوز 

َوالاّلِتي َتَخافووَن نوشووَزُهّن َفِعظووُهّن َواْهُجُروُهّن ِفي اُلَمَضاِجِع : )قال تعالىففي نشوز المرأة 
 -النسااء  : سورة( ]ْعَنكوْم َفاَل َتْبغووُا َعَلْيِهّن َسِبياًل َإّن الّلَه َكاَن َعِلّيًا َكِبيرًاَواْضِرُبوُهّن َفَإْن أ َط

 [34: اآلية
صريحة في أن اإلنسان يجب عليه أن يعالج الخطأ بمجرد أن يشعر باه وال ينتظار    اآليةف

 .حتى يقع النشوز بالفعل 
حيحة المرأة أن تبادر إلى والسنة الص ن المرأة أرشد الكتابوفي نشوز الرجل وإعراضه ع

 .ة مع زوجها إن خشيت أن يطلقها وال تنتظر حتى تقع المفارقة حالمصال
َوَإِن اْمَرأ ٌة َخاَفُت ِمن َبْعِلَها نوشووزًا أ ْو َإْعَراضًا َفاَل ُجَناُاَح َعَلْيِهَماآ أ ن ُيْصاِلَحا    : )قال تعالى

َوُأْحِضَرِت األُنفوُس الّشّح َوَإن توْحِسنووُا َوَتّتقووُا َفَإّن الّلَه َكاَن ِبَماا  َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌر 
 [121: اآلية -النساء : سورة( ]َتْعَملووَن َخِبيرًا

َخِشَيُت َساْوَدةو أ ْن  »:قال ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي ابِن َعّباٍس حديَّ ) 
َفاَل ُجَناَح }اَل توَطّلُقِني َوأ ْمِسُكِني َواْجَعْل َيْوِمي َلَعاَئَشَة، َفَفَعل  َفَنَزَلُت : ، َفَقاَلُت ُيَطّلَقَها الّنبّي 

 .« َفَما اْصَطَلَحا َعَلْيِه ِمْن َشْيء َفُهَو َجاَئٌز{ َعَلْيِهَما أ ْن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌر
 
 

 الخالفات الزوجية
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وَن نوشووَزُهّن َفِعظووُهّن َواْهُجُروُهّن ِفي اُلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهّن َفاَإْن  َوالاّلِتي َتَخافو: )قال تعالى
 [34: اآلية -النساء : سورة( ]أ َطْعَنكوْم َفاَل َتْبغووُا َعَلْيِهّن َسِبياًل َإّن الّلَه َكاَن َعِلّيًا َكِبيرًا

 : الكريمة إجراءات عالج نشوز المرأة على الترتيب االتي اآليةبينت 
بالموعظة الحسنة فإن استجابت فبها ونعمت ، وإن لم تجدي نفعًا فباالهجر فاي    يبدأ( 1)

وأما عدد الضرب فال .المضجع فإن لم تجدي نفعًا في بالضرب الغير مبرح في غير الوجه 
 .يجوز أن يزيد على عشر ضربات 

جلد أحدكم امرأته ال ي):قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  عبد اهلل بن زمعةحديَّ )
 (.جلد العبد، ثم يجامعها في مخر اليوم

ال يجلاد فاوق   ) :قال  أن النبي  (أبي أوفى الثابت في  الصحيحين عبد اهلل بن حديَّ )
 (.عشر جلدات إال في حد من حدود اهلل

 ؟( َواْهُجُروُهّن ِفي اُلَمَضاِجِع)ما معنى قوله تعالى : مسألة 
أي ال تجامعها في فراش  سواء نمت معها  ( :وُهّن ِفي اُلَمَضاِجِعَواْهُجُر)معنى قوله تعالى 

( َواْهُجُروُهّن ِفي اُلَمَضاِجِع): في الحجرة أو في حجرٍة أخرى ، ألن اهلل تعالى قال 
 النبي والمضاجع جمع مضجع ، فال يلزم أن ينام معها في نفس الفراش ، وقد هجر 

 .نساءه فلم يدخل عليهن شهرا 
حلف أن ال يدخل  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أم سلمة رضي اهلل عنها حديَّ)

يا  :أو راح، فقيل له عليهنشهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غداعلى بعض أهله 
  (.إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما: )فقال. شهرا؟ عليهن  حلفت أن ال تدخل نبي اهلل 

 
 

 ابين على نكاحهم ؟ هل نقر الكفار و الكت: مسألة 
 : أننا نقرهم على نكاحهم بشرطين متالزمين  :في هذه المسألة  الصحيح

 عالج نشوز المرأة

 نكاح الكفار والكتابيين
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 يعتقدون صحته في شرعهم ( 1) 
 أن ال يرتفعوا إلينا لنحكم بينهم ( 2) 

أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض ألنكحتهم مع العلم بأن  ويدل ذل  أن النبي 
أن ينكح الرجل أخته أو عمته أو خالته ) لمحارم مثل المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات ا

 . و العياذ باهلل ( أو ابنته 
 فإن ترافعوا إلينا لنحكم بينهم فهل نقرهم على نكاحهم ؟ : مسألة 

 أن نحكم بينهم بالقسط وال نلتفت إليهم ،  إذا ترافعوا إلينا لنحكم بينهم وجب علينا
 ( كوْم َبْيَنُهْم ِباُلِقْسِط َإّن الّلَه ُيِحّب اُلُمُقِسِطيَنَوَإْن َحَكْمَت َفاْح) :لقوله تعالى 

  [42/المائدة ]
                                                                                                                                            لو أسلم الزوجان معًا هل ُيَقرو على نكاحهما األول ؟ : مسألة 

 . نعم ُيَقرو على نكاحهما األول ألنهما لم يختلفا دينًا 
لو تزوج رجل و امرأة كتابيان وأسلم الرجل و بقيت المرأة على دينها ، هل ُيقروان : مسألة 

 على نكاحهما األول ؟ 
 . نعم نقرهما على نكاحهما األول ألن المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية 

 إذا تزوج كتابيان و أسلمت المرأة وبقي الرجل كتابيًا فهل يظالن على نكاحهما ؟ : لة مسأ
 .يبطل النكاح ، ألنه ال يجوز للمسلمة أن تتزوج الكتابي 

َفَإْن َعِلْمتوُموُهّن ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهّن َإَلى اُلكوّفاِر اَل ُهّن ِحلَّ ّلُهْم َواَل ُهْم : )لقوله تعالى  
  [10 /الممتحنة ( ]ِحّلوَن َلُهّنَي

إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ، ثم أسلم الرجل بعدها وكانا متزوجان ، فهل ُيقروان : مسألة 
 على نكاحهما األول ؟ 

أنهما ُيقروان على نكاحهما األول وال نوحدَِّّو  الصحيحة السنةالذي دلت عليه  الصحيحالقول 
 . نكاحًا جديدًا 

 ردو رسول اهلل  : قال ( و الترمذي أبي داوود عباس الثابت في  صحيحي حديَّ ابن ) 
 . ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح األول و لم ُيحدَّ نكاحًا 
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 اذكر جملة من مداب الجماع ؟ : مسألة 
  :توسن التسمية عند الجماع ( 1) 
قال  أتي أهله إذاأن أحدكم لو :قال  أن النبي  (حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
فاي   ولادٌ  ر بينهماقدوُي إنفإنه بسم اهلل، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا،: 

  (أبدًا ذل ،  لم يضره شيطاٌن
، أي قبل أن تونزل ألنه يحرمها من كمال اإلستمتاع ، وربماا   ُيكره النزع قبل فراغها( 2) 

قال  يحصل لها ضررًا إذا كان الماء متهيأ للخروج ثم ينزع الرجل قبل إنزالها ، و النبي 
 ( ال ضرر وال ضرار : ) 
تنبيه :  َّفهاو  ( ثم إذا قضى حاجته فال يعجلها حتى تقضاي حاجتهاا   ) أما حدي

 . ضعيف 
 :أن يتعاهد الجماع في بعض األيام وليس كل يوم ( 3) 
ُزر : قاال    أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 ( ِغبًا تزدد ُحبًا 
  :ن لكل مقاٍم مقال أل ،يكره كثرة الكالم عند الجماع ( 4) 

فهاو  (ال تكثروا الكالم عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخارس والفأفاأة   ) أما حديَّ 
 .  ضعيف 

 . إال إذا كان طفاًل ال يدري وال يتصور ما ُيفعل  بمرأى أحٍد أو مسمعه يحرم الوطء( 5) 
  :يحرم التحدَّ بجماع أهله عند أصحابه ( 6) 
إن من أشر الناس عناد  : قال   أن النبي  (في  صحيح مسلم  حديَّ أبي سعيد الثابت) 

 .  اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها
  :ويجوز له أن يجمع بين وطء نسائه في غسل واحد ( 0) 

 مداب الجماع 
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نساائه فاي السااعة    يدور علاى   النبي  : قال  (حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين )
: قلت ألنس: قال ، وفي رواية تسع نسوة ، ة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرةالواحد

  .كنا نتحدَّ أنه أعطي قوة ثالثين: ه؟ قالطيقوأو كان ُي
  :إذا أراد أن يعاود الجماع ُيستحب له أن يتوضأ ( 1) 
 إذا أتى أحدكم أهلاه ثام  : قال   أن النبي  (حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . أراد أن يعود فليتوضأ 
 ما هي األمور التي توباح في الجماع ؟: مسألة 

مقبلة أو مادبرة، لقولاه    -إال الدبر -ويباح للرجل في جماع زوجته جسد امرأته كله( 1)
 [.223: البقرة]  ( نساؤكم حرَّ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) : تعالى

أن يهود كانت تقول إذا أتيت المارأة  *  ( الثابت في  الصحيحينجابر بن عبد اهلل حديَّ )
نساؤكم حرَّ لكم فأتوا حرثكم  )من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت 

 (أنى شئتم 
 : تحريم الدبر

 .وأما تحريم الدبر فالنصوص دالة عليه
ي أن النب ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  في دبرها فقاد   ةمن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضًا أو أتى امرأ: قال

 .  برئ مما ُأنزل على محمٍد 
متي امرأتي أناى شائت، وحياَّ     : أن رجاًل قال له: -رضي اهلل عنه -وعن ابن مسعود

 !إنه يريد الدبر:  نعم، فنظر له رجل فقال له: شئت، وكيف شئت؟ قال
 .محاش النساء عليكم حرام : د اهللقال عب

  :قاال   أن النباي  ( الثابت في صحيح أباي داوود   هريرة رضي اهلل عنه يأبحديَّ ) 
 .ملعون من أتى امرأته في دبرها 

ما لم ياولج  ، وهو مباح كما  ، فال شيء فيه ، وجعل الذكر بينهما وأما االستمتاع باإلليتين
 .في الُدُبر

 وحكم نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسة الجماعلثياب عند جواز التجرد من ا( 2)
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 وأما تجرد الزوجين عند الجماع فجائز، 
كنت أغتسل أناا  : قالت أنها (  الصحيحينالثابت في   -رضي اهلل عنها -عائشةحديَّ ل) 

 " .والنبي صلى اهلل عليه وسلم من إناء واحد من جنابة
 (:290/ 1( )(فتح الباري ))قال الحافظ ابن حجر في 

استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن " 
: ، فقاال  سليمان بن موسى، أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتاه : حبان من طريق

: قلت". سألت عائشة، فذكر هذا الحديَّ بمعناه، وهو نص في المسألة : سألت عطاء، فقال
 :اآلتي  أيضًا حديَّ معاوية بن حيدةويدل عليه 

أن ( والترماذي  أبي داوود الثابت في  صحيحي  رضي اهلل عنه حديَّ  معاوية بن حيده) 
إذا كاان القاوم     : احفظ عورت  إال من زوجت  أو ما ملكت يمين  قيل :   قال  النبي 

إذا كاان    :  إن استطعت أن ال يرينها أحد فال يرينهاا قيال    : قال   ؟ بعضهم في بعض 
 . اهلل أحق أن يستحيا منه من الناس   : قال   ؟ أحدنا خاليا 

تنبيه:إذا أتى أحدكم أهله، فليلقاى  ):وأما ما روى عنه صلى اهلل عليه وسلم في أنه قال
 .فمنكر، وال يصح في المنع حديَّ (( .تجرد العيرين على عجزه وعجزها شيئًا، وال يتجردا

 : ن جامع وأراد المعاودةالوضوء لماستحباب ( 3)
فعان أباي ساعيد    : ويستحب الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاودها قبل أن يغتسل

إذا أتى أحدكم أهله :))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال -رضي اهلل عنه  -الخدري 
 ((ثم أراد أن يعود، فليتوضأ

 : طواف الرجل على نسائه بغسل واحد( 4)
 :بغسل واحد -يجامعهن -ل أن يطوف على نسائهويجوز للرج

 كان  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  -رضى اهلل عنه -لحديَّ أنس)
 . يطوف على نسائه بغسل واحد 

 :قالت  (الثابت في صحيح البخاري :-رضى اهلل عنها -وحديَّ عائشة) 
 .ًا فيطوف على نسائه ثم يصبح محرمًا ينضخ طيب كنت أطيب رسول اهلل  
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الطاواف  : )،في بااب ((المجتبى )) هذا الحديَّ في سننه  -رحمه اهلل -وقد أورد النسائي
 (.على النساء في غسل واحد

 ((:سنن النسائي )) في حاشيته على  -رحمه اهلل -قال اإلمام السندي
، إذ العادة أنه لو تكارر   وأخذ منه المصنف وحدة االغتسال... أي يفوح،( ينضح: )قوله))

 ((.تسال عدد تكرر الجماع لما بقى من أثر الطيب شيء، فضاًل عن االنتفاح االغ
تنبيه :الغسل عند كل  في -أنه قال وأما ما روى عنه صلى اهلل عليه وسلم     

فال حجة فيه لضعفه، ولمخالفته الثابت عناه صالى اهلل    ((.هذا أزكى وأطهر))مرة يجامع 
 :في الحديَّ اآلتي واحد كما عليه وسلم في طوافه على نسائه بغسل 

 :قالت  (الثابت في صحيح البخاري :-رضى اهلل عنها -حديَّ عائشة)
               .ائه ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا فيطوف على نس كنت أطيب رسول اهلل  
 : وجوب الغسل بالتقاء الختانين (5)

 . نزال، وإن كسال فلم ي يجب على الزوجين الغسل بالتقاء الختانين
إذا جلاس  : قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 . بين شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 
 . أي بلغ منه الجهد حال المعالجة واإلدخال  {جهدها } 
ربع إذا جلس بين شعبها  األ: قال  أن النبي (  حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . ومس الختاُن الختاَن فقد وجب الغسل 
تنبيه:   ال يحصل التقاء ختان الرجل بختان المرأة إال بتغيب حشفة الرجل في 

، وعلى هذا فُيحمل مس الختان على أنه مس فرج المرأة ، ألن ختان الرجل فوق الحشفة  
  :بداللة الحديَّ اآلتي وتغييب للحشفة 

إذا التقاى  : قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح ابن ماجه حديَّ عبد اهلل بن عمرو ) 
 . الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 

 :تحريم إتيان المرأة وهي حائض  ( 6)
 ما هو حكم من أتى حائضًا ؟ : مسألة 

 :   المسااألة على التفصياال 
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 . حرمه اهلل تعالى إن اعتقد حل  الجماع للحائض في فرجها كان كافرًا الستحالله شيئًا 
 فإن كان ناسيًا أو جاهاًل فال إثم عليه ، : وإن فعله غير معتقدًا ِحله 

إن اهلل تجاوز لي عان  : قال  أن النبي ( ابن ماجه  صحيحالثابت في   لحديَّ أبي ذر) 
 . أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

ويسألون  عن المحيض قل هو أذى }: يحرم جماع الحائض لقوله تعالىذل  فإنه وإن تعمد 
 [.222: البقرة]{   فاعتزلوا النساء في المحيض 

أن النبي  ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  في دبرها فقاد   ةمن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضًا أو أتى امرأ: قال

 .  محمٍد برئ مما ُأنزل على 
. ] اصنعوا كل شٍئ إال النكااح  : قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم )

 [ أي إال الوطء
 ما هي كفارة من أتى حائضًا ؟ : مسألة 

يتصدق بدينار أو  من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق
  .بنصف دينار 

في الذي ياأتي   :قال  أن النبي ( ت في  صحيح السنن األربعة حديَّ ابن عباس الثاب)  
 . امرأته وهي حائض ، يتصدق بدينار أو بنصف دينار 

تنبيه:لما  التخير في حديَّ ابن عباس راجع إلى التفريق بين أول الدم ومخره                  
إن أصابها في : ل موقوفًا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاأبي داوود صحيح في   ثبت 

الُعملة مان الاذَّهب،   : والدِّينار ،فور الدم تصدق بدينار ، وإن كان في مخره فنصف دينار 
: وِزَنةو الديِّنار اإلسالميِّ مثقاٌل من الذهب، والمثقاُل غرامان ورباع، والجنياه الساعودي   
 .مثقاالن إال قلياًل، فنصف جنياه ساعودي يكفاي، فُيساأل عان قيمتاه فاي السلاوق        

إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال، فالواجب خمسون أو خمسة وعشارون  : فمثاًل
  .ريااًل تقريبًا، وُيدفع إلى الفقراء

 المرأةو إذا ُوطئت في فرجها وهي حائض هل عليها كفارة ؟ : مسألة 
كارًا ،  أن يكون اإلنسان عالمًا ، ذا)  إن كان باختيارها كان عليها كفارة ألن شروط الكفارة
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 ( مختارًا 
 .وإن كانت مكرهة فليس عليها كفارة 

إن اهلل تجاوز لي عان  : قال  أن النبي ( لحديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
 .أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 ما الذي يحُل للرجل من زوجته وهي حائض ؟ : مسألة 
والدبر، فأما الفرج فلورود األمر  إال الفرج يجوز للرجل من زوجته وهي حائض كل جسدها

 .، وأما الدبر فلما ذكرناه منفًا من األدلة من الكتاب والسنة باعتزاله في الحيض
 كيفما شاء -إال ما ذكرنا -ويحل للرجل أن يستمتع بجسد امرأته

] . اصنعوا كل شٍئ إال النكااح  : قال  أن النبي ( حديَّ أنس الثابت في  صحيح مسلم ل)
 [ أي إال الوطء

كانات إحادانا إذا كانات     :قالت  (الثابت في الصحيحين  رضي اهلل عنها -حديَّ عائشة)
. ، ثام يباشارها   أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتهاحائضا، فأراد رسول اهلل 

 .وأيكم يمل  إربه، كما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يمل  إربه: قالت
 .ذذ بجسد امرأته كله إال الفرج في وقت حيضتها فيجوز للرجل أن يتل

كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رساول  : قالت (  الثابت في  الصحيحينحديَّ عائشة )
أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يمل  إربه كماا   اهلل 

 . يمل  إربه  كان النبي 
 بزوجته فيما بين الفخذين هل يجب على أحدهما الغسل؟ إذا استمتع الزوج : مسألة 

 . ال يجب على أحدهما غسُل إال إذا حدَّ إنزال 
 :متى يجوز إتيانها إذا طهرت : مسألة 

، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منهاا  فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها
فاإذا تطهارن   ﴿ :تعاالى  نها، لقوله فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذل  فعلت، جاز له إتيا

 .﴾فأتوهن من حيَّ أمركم اهلل إن اهلل يحب التوابين ويحّب المتطهرين
 إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة ماذا يحل لها ؟  : مسألة 

 :ال يحُل إال الصيام والطالق 
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 : دليل الصيام 
 . لصوم أنها إذا انقطع الدم ولم تغتسل تكون كالجنب ، والجنب يصح منه ا

يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم   كان رسول اهلل: قالت ( حديَّ عائشة متفق عليه ) 
 . يغتسل ويصوم 

 . الدليل على جواز الطالق إذا انقطع الدم 
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد   (  متفق عليه ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

  عن ذل  فقال رسول اهلل   اهلل فسأل عمر بن الخطاب رسول  رسول اهلل 
مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمس  بعد وإن شاء  

 .  طلق قبل أن يمس فتل  العدة التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء 
 هل يجوز جماع المرأة إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل ؟ : مسألة 
 [ 222/ البقرة ( ] َواَل َتُقَرُبوُهّن َحّتَى َيُطُهْرَن)  :، لقوله تعالى  ال يجوز

 والتطهر ال يكون إال من حدَّ ، وهذا حدٌَّ أكبر ال يحصل التطهر منه إال بغسل  
 [ 6/المائدة  ( ]  َوَإن كونتوْم ُجنوبًا َفاّطّهُروُا : ) لقوله تعالى 

  (ل فدل على أن الطهارة من الحدَّ األكبر ال تكون إال بالغس)
 : جماع المستحاضةيجوز ( 0)
يا رسول اهلل إني امارأة   :قالت (  الثابت في  الصحيحينحديَّ فاطمة بنت أبي جيش ل)  
فإذا أقبلت الحيضاة   ، إنما ذل  عرق وليس بالحيضة القالصالة  فال أطهر أفأدُع ستحاُضاوُ

 .  فاغسلي عن  الدم وصلي فإذا ذهبت قدرها فدعي الصالة 
 (:50/ 1(( )األم))في  -رحمه اهلل -الشافعي قال اإلمام

لما أمر اهلل تعالى باعتزال الحيض، وأباحهن بعد الطهر والتطهير، ودلت السنة علاى أن  " 
ألن  -إن شاء اهلل تعالى -، دل ذل  على أن لزوج المستحاضة إصابتها المستحاضة تصلي

 ((. اهلل أمر باعتزالهن وهن غير طواهر، وأباح أن يؤتين طواهر
 : إال لمصلحة شرعية تحريم نشر أسرار االستمتاع بين الزوجين(  1)

 .نشر ما يكون بينهما من أسرار االستمتاع -وكذل  على الزوجة -ويحرم على الزوج
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إن مان أشار   :قاال   أن النبي  (صحيح مسلم  الثابت في  سعيد الخدري حديَّ أبي ل) 
 .ضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يف

في هذا الحاديَّ  (: ))3/610" )شرح صحيح مسلم " في  -رحمه اهلل -قال اإلمام النووي
 تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور االستمتاع، ووصف تفاصيل ذلا  

 ".، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوه 
 .ر مثل هذه األسرار لمصلحة شرعية ولكن يجوز نش

فهؤالء هن زوجات النبي صلى اهلل عليه وسلم يذكرن هديه صلى اهلل علياه وسالم فاي    
 .، وذل  كله لرجحان المصلحة من ذكره ، وتقبيله ومباشرته لهن معاشرته

 :بل أبلغ من ذل 
فأراد رساول   كانت إحدانا إذا كانت حائضا: قالت (  الثابت في  الصحيحينحديَّ عائشة )

أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يمل  إربه كماا   اهلل 
 . يمل  إربه  كان النبي 

على جواز ذكر ما يدور بين الرجل والمرأة من أسرار الجماع للمصلحة الشرعية  ذل فدل 
 .الراجحة من ذكرها

السنن الكبرى ))من (( عشرة النساء ))حديَّ في وهذا ما فهمه اإلمام النسائي، فذكر هذا ال
 . (الرخصة في أن يحدَّ الرجل بما يكون بينه وبين زوجته: )، وبوب له(( 
 

 
 

 المرأة أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها ، فلربما وقعت في قلبه ،  نهى النبي 
 المارأةَ  المارأةو  اشُرال تب): قال  أن النبي  (حديَّ ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )

 ( إليها  فتنعتها لزوجها كأنه ينظُر
    
 
 
 هل يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم ؟ : مسألة  

 النهي عن وصف المرأةو المرأَة لزوجها 

 القسم بين الزوجات
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  [19 /النساء ( ]َوَعاِشُروُهّن ِباُلَمْعُروِف: )تعالى ، لقوله نعم يجب ذل 
من الميل إلى إحدى   وليس من المعروف أن يقْسم لهذه ليلة و لهذه ليلتين ، وحذر النبي

  .الزوجات عن األخرى 
 : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح السنن األربعة  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 (  ه مائلمن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقو)
 أي أحدى جنبيه و طرفه مائل أي مفلوج ، (  ه مائلشقو)  

َوَلن َتْسَتِطيُعَوُا أ ن َتْعِدلووُا َبْيَن الّنَسآِء َوَلْو َحَرْصتوْم َفاَل َتِميلووُا كولَّ اُلَمْيِل )  :يقول  تعالى واهلل
   [129 /النساء( ]َفَتَذُروَها َكاُلُمَعّلَقِة َوَإن توْصِلُحوُا َوَتّتقووُا َفَإّن الّلَه َكاَن َغفوورًا ّرِحيمًا

 ( سم و اإلنفاق ال في المحبة ألنها مما ال يملكه في الق: و المراد بالعدل هنا 
 لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى فهل يجوز ذل  ؟ : مسألة 
  .أنه يجوز ذل  السنة الثابتة الصحيحة صحيح الذي دلت عليه الالقول 

 أقرع بينإذا أراد سفرًا  كان رسول اهلل  : قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
منهن يومهاا وليلتهاا،    لكل امرأٍة خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنونسائه، فأيتو

  .غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذل  رضا رسول اهلل 
َخشَيت سودةو أن يطلقهاا  ( و الترمذي أبي داوود حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيحي ) 

َفااَل ُجَنااَح   }اَل توَطّلُقِني َوأ ْمِسُكِني َواْجَعْل َيْوِمي َلَعاَئَشَة، َفَفَعل  َفَنَزَلاُت  ):  فقالت  النبي 
 (  {َعَلْيِهَما أ ْن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌر

 ما هو عماد القسم ؟ : مسألة 
 ( يكون القسم بالليل )  من كان عمله بالنهار
 ( يكون القسم بالنهار )  ومن كان عمله بالليل

 هل يقسم الرجل لحائض أو نفساء ؟ : مسألة 
وإن كان ال يتمتع بالوطأ ، ألن القسم هاو أن ياأتي    ، نعم يقسم الرجل للحائض و النفساء

 . إليها و ينام عندها ويؤِنُسها 
فاال   النفساء إذا كانت في بيت زوجها فلها القسم ، وأما إذا كانت في بيت أهلها{ تنبيه } 

 ( تولزمه بالقسم وال تطالبه بالقضاء على ما فات 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      630 

لو كانت امرأٌة كبيرة في السن وقال لها زوجها إني ال أريد أن أقسم لا  ، فهال   : مسألة 
توحبين أن تبقي عندي في عصمتي بدون قسم وإال طلقت  ، واختارت أن تبقى في عصامته  

 بدون قسم ، فهل يجوز ذل  ؟ 
  .أن هذا جائز السنة الثابتة الصحيحة ت عليه الذي دل الصحيحالقول 

َخشَيت سودةو أن يطلقهاا  ( و الترمذي أبي داوود حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيحي ) 
َفااَل ُجَنااَح   }اَل توَطّلُقِني َوأ ْمِسُكِني َواْجَعْل َيْوِمي َلَعاَئَشَة، َفَفَعل  َفَنَزَلاُت  ):  فقالت  النبي 

  (  {ِلَحا َبْيَنُهَما ُصُلحًا َوالّصُلُح َخْيٌرَعَلْيِهَما أ ْن ُيْص
 هل يجوز أن يبدأ بإحداهن في القسم بدون قورعة ؟ : مسألة 

 . ال يجوز إال برضاهن ، ألن البدأ بها تفضيٌل لها و التسوية واجبة 
 هل يجوز أن يسافر بإحداهن بدون قرعة ؟ : مسألة 

 .دون قرعة  تفضيٌل لها و التسوية واجبة السفربإحداهن ب ، ألن  ال يجوز إال برضاهن
أقرع بين إذا أراد سفرًا  كان رسول اهلل  : قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

منهن يومهاا وليلتهاا،    لكل امرأٍة خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنونسائه، فأيتو
  .غي بذل  رضا رسول اهلل غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبت

 إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها فهل لها قسم ؟ : مسألة 
ألنها ناشز من ناحياة ، وألنهاا فوتات     (قسم وال نفقة ) لو سافرت بغير إذنه فليس لها 
 . فرصة اإلستمتاع مختارة لذل  

هاي التاي    أي ال يلزمه القضاء إذا رجعت من السفر ألنهاا ( بليس لها قسم ) المقصود 
 . اختارت ذل  

 إذا سافرت بإذنه في حاجة خاصة بها مثل أن تزور والديها ، فهل لها قسم ؟ : مسألة 
ليس لها قسم في األيام التي سافرت فيها ، بمعنى أنها ال تلزمه بقضاء هذه األياام وذلا    

 . ألنها اختارت ذل  بسفرها ، ولكن لها النفقة ، ألنها سافرت بإذنه 
 إذا كان لإلنسان اماء كثيرة فهل يجب أن يقسم بينهن ؟ : مسألة 

 . ، بل يطأ من شاء متى شاء ال يجب عليه أن يقسم بينهنو  
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( َفَإْن ِخُفتوْم أ اّل َتْعِدلووُا َفَواِحَدًة أ ْو َما َمَلَكُت أ ْيَماانوكوْم َذَلاَ  أ ْدَناَى أ اّل َتُعولواواُ    : )تعالى هلوقل 
 ( 3 /النساء )

 . ل  على أن مل  اليمين ال يجب فيه القسم وكذا أمهات األوالد ال يجب القسم بينهن فدلَّ ذ
 من هي أم الولد ؟ : مسألة 
 . هي األمة إذا ولدت من سيدها تسمى أم ولد ، وبعد وفاة سيدها توصبح حرة  :أم الولد 
 إن تزوج الرجل بكر وعنده زوجات كيف يقسم ؟ : مسألة 

 . ثم يقسم  يقيم عند البكر سبعًا
من السنة إذا تزوج الرجل البكر علاى الثياب   : قال ( حديَّ أنس الثابت في  الصحيحين )

  .أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالَّ ثم قسم
 إذا تزوج ثيبًا و عنده زوجات كيف يقسم ؟ : مسألة 

  .يقيم عندها ثالثة ثم يقسم 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر علاى الثياب   : قال ( في  الصحيحين حديَّ أنس الثابت )

  .أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالَّ ثم قسم
 فرق بين البكر و الثيب في ذل  ؟ ما هي الحكمة من ال: مسألة 
 الحكمة في ذل  ألمرين : 
في الثيب فأعطاه الشارع مهلة حتاى تطياب   رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته ( 1) 

 . نفسه 
أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب ، فجعلت هذه المدة حتاى تطمائن وال   ( 2) 

 . تنفر من الزوج 
 لو أحبت الزوجة الثيب أن يقيم الزوج عندها أكثر من ثالَّ ، هل يجوز ذل  ؟ : مسألة 

الزوجات ، بمعنى أنه إذا أقام عندها سبعًا يقايم  ، بشرط أن يقضي مثلهن لبقية  يجوز ذل 
  .عند كل زوجة سبعًا 

أقام عنادها ثالثاا   لما تزوجها  أن النبي  (حديَّ أم سلمة  الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 .  لنسائي بعتوسو لِ  عتووإن سبو ،  لِ  عتوسبو إن شئِت ، انَوَه ليس ب  على أهلِ  :  وقال
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ي أن الزوج إذا سبع للثيب سبع للباقيات ، مع أن حقها ثالَّ فيكاون  ما الحكمة ف: مسألة 
 الزائد على حقها أربعة أيام ؟ 

  .في حديَّ أم سلمة  رضي اهلل عنها  هي قول النبي : الحكمة أواًل 
أقام عنادها ثالثاا   لما تزوجها  أن النبي  (حديَّ أم سلمة  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 .  لنسائي بعتوسو لِ  عتووإن سبو ،  لِ  عتوسبو إن شئِت ، انَوَه لِ ليس ب  على أه :  وقال
وألنها لما أخذت الزيادة على األخريات وكانت األخريات في انتظار الزوج أن ياأتي  : ثانيًا 

علاى  لهن عن قريب ، صار نصيبها أن حصل لها سبع أيام ، ثم هي في الحقيقة ال توجبار  
 . عليها  ختيارها فال ظلمذل  بل با

  
 
                                                  

 ما معنى اإليالء ؟ : مسألة 
 ( ّلّلِذيَن ُيْؤلووَن ِمن ّنَسآَئِهْم): اليمين ، ومنه قوله تعالى  :اإليالء لغة 

  [226 / البقرة]
 هو حلف الرجل أال يطأ زوجته مدة دون األربعة أشهر ،  :اإليالء شرعا 

 ّلّلِذيَن ُيْؤلووَن ِمن ّنَسآَئِهْم َتَرّبُص أ ْرَبَعِة أ ُشُهٍر َفَإْن َفآُءوا َفَإّن الّلَه َغفووٌر ّرِحيٌم: )ال تعالىق  
 [ 220:226البقرة ( ]َوَإْن َعَزُموُا الّطاَلَق َفَإّن الّلَه َسِميٌع َعِليٌم * 
يدخُل علاى بعاض أهلاه    حلف ال  أن النبي  ( حديَّ أم سلمة  الثابت في  الصحيحين )

يا نبي اهلل حلفات  : شهرًا ، فلما مضى تسعٌة وعشرون يومًا غدًا عليهن أوراح ، فقيل له 
 . إن الشهر يكوُن تسعًة وعشرين يومًا : أن ال تدخل عليهن شهرًا ، قال 

 هل يصُح اإليالء من مجبوب ؟ : مسألة 
  .هو مقطوع الذكر  : المجبوب

 . الء ألن المتناع هنا بسبب العجز و ليس لليمين و المجبوب ال يصح منه إي
 ؟ (  َفَإْن َفآُءوا َفَإّن الّلَه َغفووٌر ّرِحيٌم)ما هي الفيئة في قوله تعالى : مسألة 

أن يطأ الرجل زوجته في قوبلها ، ويكفي تغييب الحشفة ألنه به يكون جماعاًا ،  : الفيئة هنا 
 وبه يجب الغسل ، 

 ء اإليال
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إذا التقاى  : قاال   أن النباي  ( و الثابت في  صحيحابن ماجاه  حديَّ عبد اهلل بن عمر)
 . الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل

 لو مرًّ أربعة أشهر ولم يرجع الرجل فماذا يصنع؟: مسألة 
لو مرًّ أربعة أشهر ولم يرجع الرجل فإنه ال يحل لاه إال أن يمسا  باالمعروف أو يعازم     

 .بالطالق 
كان يقول في اإلياالء  أنه  (الثابت في  صحيح البخاري اهلل عنهما ابن عمر رضي حديَّ ) 

ال يحل ألحد بعد األجل إال أن يمس  بالمعروف أو يعزم الطالق كما أمر اهلل :الذي سمى اهلل
 .عز وجل

 

 
 

 

 ما هو الظهار؟: مسألة 
،  مشتق من الظهر ، وٌخصو به من بين سائر األعضاء ألنه موضع للركاوب  :الظهار لغًة 

 .ولذ  ُسِمَي المركوب ظهرا ، والمرأة مركوبة إذا غوِشيت 
 ما هو حكم الظهار؟: مسألة 

  الظهار محرم بالكتاب والسنة واإلجماع
اّلاِذيَن ُيَظااِهُروَن   : )قال تعالى[ ُمنَكرًا ّمَن اُلَقْوِل َوُزورًا]أن اهلل تعالى سماه  :دليل الكتاب 

ُأّمَهاِتِهْم َإْن ُأّمَهاتوُهْم َإاّل الاّلَئي َوَلْدَنُهْم َوَإّنُهْم َلَيقوولووَن ُمنَكارًا ّماَن   ِمنكوْم ّمن ّنَسآَئِهْم ّما ُهّن 
 [2: اآلية -المجادلة : سورة( ]اُلَقْوِل َوُزورًا َوَإّن الّلَه َلَعفوّو َغفووٌر

أن رجال ظاهر مان   ( الثابت في  صحيح السنن األربعة بن عباس حديَّ ) :ودليل السنة 
مرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي  فذكر ذل  له فقال ما حمل  على ذل  فقال يا رسول ا

اهلل رأيت بياض حجليها في القمر فلم أمل  نفسي أن وقعات عليهاا فضاح  رساول اهلل      
 . وأمره أال يقربها حتى يكفر 

 أي خلخالها ( :حجليها)
 هل يصح الظهار من المرأة ؟: مسألة 

 ارَهالِظ كتاب      
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اّلِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمنكوْم ))من المرأة ألن اهلل تعالى خصوه بالرجال لقوله تعالى  ال يصح الظهار
 .وال يكون عليه كفارة ولكن يكون عليه كفارة يمين (ّمن ّنَسآَئِهْم

هل يصح أن يكون الظهار مؤقتًا بشهٍر مثاًل كأن يقول المرأته أنت علاّي كظهار   : مسألة 
 ؟ أمي حتى يمضي رمضان

 :الصحيحة بنص السنة  أن يكون الظهار مؤقتًا بشهٍر يصح يصح
َجَعال    أنه( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  َسُلَماَن بَن َصُخٍر األُنَصاِرّيحديَّ ) 

. َلْياًلَفَلّما َمَضى ِنْصٌف ِمْن َرَمَضاَن َوَقَع َعَلْيَها . اْمَرأ َتُه َعَلْيِه َكَظْهِر ُأّمِه َحّتى َيْمِضَي َرَمَضاُن
قاال   . اَل أ ِجُدَها: قال « أ ْعِتُق َرَقَبة» فَقال  َلُه رسوُل اهلل . َفَذَكَر َذَلَ  َلُه َفأ تى رُسول  اهلل 

فَقاال   . اَل أ ِجادُ : قال « أِطعْم ِسّتيَن ِمْسِكينًا»: قال . اَل أْسَتِطيُع: قال « َفُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن»
وُهَو ِمُكَتٌل يأخوذو َخْمَسَة َعَشَر َصااعًا أْو  )أْعِطِه َذَلَ  اُلَعَرَق »ْرَوَة بِن َعْمرٍو َلَف رسوُل اهلل 

 .«إُطَعاَم ِسّتيَن ِمْسِكينًا( ِسّتَة َعَشَر َصاعًا
 متى تثبت في الذمة كفارة المظاهر؟ : مسألة 

اّلِذيَن ُيَظااِهُروَن ِمان   َو: )المذكور في قوله تعالى( الَعْود)ال تثبت إال بالوطأ ، والوطء هو 
َماا  ّنَسآَئِهْم ثوّم َيُعوُدوَن َلَما َقالووُا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمن َقْبِل أ ن َيَتَمآّسا َذَلكوْم تووَعظووَن ِبِه َوالّلُه ِب

 [3: اآلية -المجادلة : سورة( ]َتْعَملووَن َخِبيٌر
 هل تكون الكفارة قبل الوطء؟: مسألة 

 :على أن الكفارة تكون قبل الوطء  الصحيحة دل الكتاب والسنة
َواّلِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن ّنَسآَئِهْم ثوّم َيُعوُدوَن َلَما َقالووُا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمان َقْباِل أ ن   ) :قال تعالى 

 [3: اآلية -المجادلة : سورة( ]َيَتَمآّسا َذَلكوْم تووَعظووَن ِبِه َوالّلُه ِبَما َتْعَملووَن َخِبيٌر
أن رجال ظاهر من امرأته فغشايها   ( الثابت في  صحيح السنن األربعة بن عباس حديَّ ) 

قبل أن يكفر فأتى النبي  فذكر ذل  له فقال ما حمل  على ذل  فقال ياا رساول اهلل رأيات    
بياض حجليها في القمر فلم أمل  نفسي أن وقعت عليها فضاح  رساول اهلل  وأماره أال    

 . يقربها حتى يكفر
 ؟ لو جامع امرأته قبل أن ُيَكفِّر فهل عليه كفارٌة واحدة أم كفارتان: مسألة 

 :على أن عليه كفارٌة واحدة  الصحيحةدلت السنة 
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* عن النباي   ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  سلمة بن صخر البياضيحديَّ )
 . في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة

 الظهار هل يلزمه كفارٌة لكل واحدة؟  إذا كرر: مسألة 
إذا كفَّر عن األول كفَّر عن الثاني وإن لم يكفِّر عن األول تجزئ كفارٌة واحدة ألن التكارارال  

 .يؤثر في تحريم الزوجة
 لو قال لزوجاته األربع أنتّن علّى كظهر أمي فما الكفارة؟: مسألة 

 . كفارٌة واحدٌة ألن الظهار واحد
 ل لكل واحدة أنِت علّى كظهر أمي فما الكفارة؟لو قا: مسألة 

 لكِل واحدٍة كفارة لتعدد الظهار
 لو هل كفارة الظهار على الترتيب أم التخيير؟: مسألة 

 : على أن كفارة الظهار على الترتيب الصحيحةدل الكتاب والسنة 
ا َقالووُا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمان َقْباِل أ ن   َواّلِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن ّنَسآَئِهْم ثوّم َيُعوُدوَن َلَم: )قال تعالى

َفَمن ّلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمن *  َيَتَمآّسا َذَلكوْم تووَعظووَن ِبِه َوالّلُه ِبَما َتْعَملووَن َخِبيٌر
َلَ  َلتوْؤِمنووُا ِبالّلِه َوَرُسوَلِه َوِتُلَ  ُحُدوُد َقْبِل أ ن َيَتَمآّسا َفَمن ّلْم َيْسَتِطْع َفَإُطَعاُم ِسّتيَن ِمْسِكينًا َذ

                                                                               [ 4،3اآليتان  –المجادلة : سورة( ]الّلِه َوَلُلَكاِفِريَن َعَذاٌب أ َليٌم

َجَعال    أنه( و الترمذي أبي داوود في  صحيحي  الثابت َسُلَماَن بَن َصُخٍر األُنَصاِرّيحديَّ ) 
. َفَلّما َمَضى ِنْصٌف ِمْن َرَمَضاَن َوَقَع َعَلْيَها َلْياًل. اْمَرأ َتُه َعَلْيِه َكَظْهِر ُأّمِه َحّتى َيْمِضَي َرَمَضاُن

قاال   . اَل أ ِجُدَها: قال « أ ْعِتُق َرَقَبة» فَقال  َلُه رسوُل اهلل . َفَذَكَر َذَلَ  َلُه َفأ تى رُسول  اهلل 
فَقاال   . اَل أ ِجادُ : قال « أِطعْم ِسّتيَن ِمْسِكينًا»: قال . اَل أْسَتِطيُع: قال « َفُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن»

وُهَو ِمُكَتٌل يأخوذو َخْمَسَة َعَشَر َصااعًا أْو  )أْعِطِه َذَلَ  اُلَعَرَق »َلَفْرَوَة بِن َعْمرٍو  رسوُل اهلل 
 .«إُطَعاَم ِسّتيَن ِمْسِكينًا( ّتَة َعَشَر َصاعًاِس

 متى تجب الرقبة؟: مسألة 
إال على من يملكها أو أمكنه ذل  بثمن مثلها فاضاًل عان كفايتاه دائماًا     وال تجب  الرقبة

وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذله وثياب تجمل ومال 
 .م ووفاء دينيقوم كسبه بمؤنته وكتب عل
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 ما الشروط الواجب توافرها في الرقبة التي يحررها؟: مسألة  
 :الشروط الواجب توافرها في الرقبة التي يحررها 

 في الكفارات كلها أن تكون  رقبة مؤمنة يشترط( 1)

َوَمن : )قال تعالىوالدليل أن اهلل تعالى اشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة القتل الخطأ 
 [92: اآلية -النساء : سورة( ]ُمْؤِمنًا َخَطئًا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمْؤِمَنٍة َقَتل 

وكفارة الظهار مطلقاة  ( َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمْؤِمَنٍة)لما كانت كفارة القتل الخطأ مقيدة ب :الشاهد 
 .حملنا المطلق على المقيد ( َفَتْحِريُر َرَقَبٍة)
سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا كالعمى والشلل  كذل  أن تكون الرقبة  طريشت( 2)

وليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع األصبع الوسطى أو السبابة أو اإلبهام أو األنملاة مان   
 اإلبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة وال يجزيء مريض ميؤوس مناه ونحاوه  

 .حتى ما يكون عالًة على غيره بعد عتقه
 ؟ يشترط لصحة التكفير بالصومماذا : مسألة 

 :يشترط لصحة التكفير بالصوم ما يلي 
 :أال يقدر على العتق ألن كفارة الظهار على الترتيب وليس على التخيير ( 1)

َواّلِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن ّنَسآَئِهْم ثوّم َيُعوُدوَن َلَما َقالووُا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمان َقْباِل أ ن   : )قال تعالى
َفَمن ّلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمن *  َمآّسا َذَلكوْم تووَعظووَن ِبِه َوالّلُه ِبَما َتْعَملووَن َخِبيٌرَيَت

ُدوُد ُح َقْبِل أ ن َيَتَمآّسا َفَمن ّلْم َيْسَتِطْع َفَإُطَعاُم ِسّتيَن ِمْسِكينًا َذَلَ  َلتوْؤِمنووُا ِبالّلِه َوَرُسوَلِه َوِتُلَ 
                                                                               [ 4،3اآليتان  –المجادلة : سورة( ]الّلِه َوَلُلَكاِفِريَن َعَذاٌب أ َليٌم

َجَعال    أنه( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  َسُلَماَن بَن َصُخٍر األُنَصاِرّيحديَّ ) 
. َفَلّما َمَضى ِنْصٌف ِمْن َرَمَضاَن َوَقَع َعَلْيَها َلْياًل. َتُه َعَلْيِه َكَظْهِر ُأّمِه َحّتى َيْمِضَي َرَمَضاُناْمَرأ 

قاال   . اَل أ ِجُدَها: قال « أ ْعِتُق َرَقَبة» فَقال  َلُه رسوُل اهلل . َفَذَكَر َذَلَ  َلُه َفأ تى رُسول  اهلل 
فَقاال   . اَل أ ِجادُ : قال « أِطعْم ِسّتيَن ِمْسِكينًا»: قال . اَل أْسَتِطيُع: قال « اِبَعْيِنَفُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَت»

وُهَو ِمُكَتٌل يأخوذو َخْمَسَة َعَشَر َصااعًا أْو  )أْعِطِه َذَلَ  اُلَعَرَق »َلَفْرَوَة بِن َعْمرٍو  رسوُل اهلل 
 .«إُطَعاَم ِسّتيَن ِمْسِكينًا( ِسّتَة َعَشَر َصاعًا
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يصوم شهريين متتابعيين ال يفصل بين أيام الصيام إال بصوٍم واجب كصوم رمضان  أن( 2)
أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق أو اإلفطار لعذٍر يبيحه كالسفر والمرض فاإلفطار في هاذه  

 .األحوال ال يقطع التتابع
 :ينوي الصيام من الليل ألنه صيام فرض  أن( 3)
مان لام ُيجماع    : ) قال   النبي أن ( السنن األربعة  حديَّ حفصة الثابت في  صحيح) 

 ( الصيام قبل الفجر فال صيام له 
 . من اإلجماع وهو إحكام النية و العزيمة  (مع ُيجِْ)

 ما هي شروط إطعام ستين مسكينا؟: مسألة 
 :شروط إطعام ستين مسكينا 

 :التخيير  أال يقدر على الصيام ألن كفارة الظهار على الترتيب وليس على (1)
َواّلِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن ّنَسآَئِهْم ثوّم َيُعوُدوَن َلَما َقالووُا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمان َقْباِل أ ن   : )قال تعالى

ِمن  َفَمن ّلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن*  َيَتَمآّسا َذَلكوْم تووَعظووَن ِبِه َوالّلُه ِبَما َتْعَملووَن َخِبيٌر
ُحُدوُد  َقْبِل أ ن َيَتَمآّسا َفَمن ّلْم َيْسَتِطْع َفَإُطَعاُم ِسّتيَن ِمْسِكينًا َذَلَ  َلتوْؤِمنووُا ِبالّلِه َوَرُسوَلِه َوِتُلَ 

                                                                               [ 4،3اآليتان  –المجادلة : سورة( ]الّلِه َوَلُلَكاِفِريَن َعَذاٌب أ َليٌم

َجَعال    أنه( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  َسُلَماَن بَن َصُخٍر األُنَصاِرّيحديَّ ) 
. َفَلّما َمَضى ِنْصٌف ِمْن َرَمَضاَن َوَقَع َعَلْيَها َلْياًل. اْمَرأ َتُه َعَلْيِه َكَظْهِر ُأّمِه َحّتى َيْمِضَي َرَمَضاُن

قاال   . اَل أ ِجُدَها: قال « أ ْعِتُق َرَقَبة» فَقال  َلُه رسوُل اهلل . َفَذَكَر َذَلَ  َلُه ى رُسول  اهلل َفأ ت
فَقاال   . اَل أ ِجادُ : قال « أِطعْم ِسّتيَن ِمْسِكينًا»: قال . اَل أْسَتِطيُع: قال « َفُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن»

وُهَو ِمُكَتٌل يأخوذو َخْمَسَة َعَشَر َصااعًا أْو  )أْعِطِه َذَلَ  اُلَعَرَق »رٍو َلَفْرَوَة بِن َعْم رسوُل اهلل 
 .«إُطَعاَم ِسّتيَن ِمْسِكينًا( ِسّتَة َعَشَر َصاعًا

 .يكون المسكين المطعم مسلمًا حرًا يجوز دفع الزكاة له أن  (2)
 .صفو صاٍع من غيرهأن يكون مقدار ما ُيدفع لكل مسكين ال ينقص عن ُمد من الُبر ون( 3)

 هل يشترط في إطعام ستين مسكينا أن يكون العدد ستين؟: مسألة 
َفَإُطَعااُم  )لقولاه تعاالى    أنه يشترط في إطعام ستين مسكينا أن يكون العدد ستين الصحيح

فلو أطعم ثالثين على يومين لم يجزئ آلن اهلل تعالى نص على الساتين إال  ( ِسّتيَن ِمْسِكينًا
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: قال تعاالى  .أحدًا فيكرر الثالثين مرتين ألن اهلل تعالى ال يكلف نفسًا إال وسعها إذا لم يجد 
 [216: اآلية -البقرة : سورة( ]اَل ُيَكّلفو الّلُه َنُفسًا َإاّل ُوْسَعَها)

 ؟ ما هو الطعام الذي ُيطعم به الستين مسكينا: مسألة 
ام ولم يذكر نوع الطعام فيرجع ألن اهلل تعالى ذكر اإلطع يجزئ أي شيء يكون طعام للناس

ذل  إلى العرف والعرف جائٌز فيما ليس فيه تحديٌد شرعي ، وعلى هذا يجوز إطعامهم مان  
 .األرز وما شابه ذل  

 ما هو مقدار اإلطعام لكل مسكين؟: مسألة 
، كما ثبت في بعض الروايات الثابت في  الصحيحين  مقدار اإلطعام لكل مسكين نصف صاع

 (الخ / شعير / تمر / ُبر ) م يكون مما يطعمه الناس ، و اإلطعا
 

                                   
                                                                                                

 
 

 ما هو الطالق لغًة وشرعا؟: مسألة 
رسال والتر  تقول أطلقت األسير إذا حللت قياده  مأخوذ من اإلطالق وهو اإل : الطالق لغًة
 .وأرسلته 

 .حل رابطة النكاح وإنهاء العالقة الزوجية  :الطالق شرعا 
 ؟ هل يجوز الطالق قبل النكاح: مسألة 

َيأ ّيَها اّلاِذيَن مَمنواَوُا َإَذا َنَكْحاتوُم اُلُمْؤِمَنااِت ثواّم      : )ال يجوز الطالق قبل النكاح لقوله تعالى
توُموُهّن ِمن َقْبِل أ ن َتَمّسوُهّن َفَما َلكوْم َعَلْيِهّن ِمْن ِعّدٍة َتْعَتّدوَنَها َفَمّتُعاوُهّن َوَساّرُحوُهّن   َطّلُق

 [49: اآلية -األحزاب : سورة( ]َسَراحًا َجِمياًل
 .الترتيب تقتضي ( ثوّم)فإن [ َإَذا َنَكْحتوُم اُلُمْؤِمَناِت ثوّم َطّلُقتوُموُهّن]قوله تعالى  :الشاهد 

قاال   أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيحي ) 
 .«ال َنُذَر اِلبِن مدَم ِفيَما اَل َيْمِلُ ، واَل ِعُتَق َلُه ِفيَما اَل َيْمِلُ ، واَل َطاَلَق َلُه ِفيَما اَل َيْمِلُ »:

 كتاب الطالق
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 .ال طالق قبل النكاح : قال  بي أن الن( حديَّ علّي الثابت في  صحيح ابن ماجة )
 
 

   
      

 ما حكم الطالق ؟: مسألة 
 (الوجوب والندب والتحريم والكراهة واإلباحة) الطالق يجري فيه األحكام التكليفية الخمسة

: ساورة ( ]َوَإْن َعَزُموُا الّطاَلَق َفَإّن الّلَه َسِميٌع َعِلايمٌ : )تعالىفاألصل فيه أنه مكروه لقوله 
 [220: اآلية -رة البق

فيه شيٌئ من التهديد فدل ذل  علاى أن الطاالق لايس     (َسِميٌع َعِليٌم) تعالىقوله : الشاهد 
حاديَّ أبغاض   أما محبوبًا هلل تعالى ، ولما في الطالق من شتات األسرة وضياع المرأة ، 

 .ضعيف فإنهالحالل عند اهلل الطالق 
 متى يكون الطالق واجبًا ؟: مسألة 

 :ق واجبًا بأحد أمرين يكون الطال
ّلّلِذيَن ُيْؤلووَن ِمن ّنَسآَئِهْم : )قال تعالىوأبى الفيئة ( األربعة أشهر)إذا مضت مدة اإليالء ( 1)

َوَإْن َعَزُموُا الّطاَلَق َفَإّن الّلاَه َساِميٌع   * َتَرّبُص أ ْرَبَعِة أ ُشُهٍر َفَإْن َفآُءوا َفَإّن الّلَه َغفووٌر ّرِحيٌم
 [ 220،  226 :اآليتان -البقرة : سورة( ]َعِليٌم

كان يقول في اإلياالء  أنه  (الثابت في  صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
ال يحل ألحد بعد األجل إال أن يمس  بالمعروف أو يعزم الطالق كما أمر اهلل :الذي سمى اهلل

 . عز وجل
فلو كانت المرأة تفعل الفاحشة فإنه يجب إذا اختلت عفة المرأة فإنه يجب عليه الطالق ( 2)

 .عليه أن يطلقها وإال كان ديوثًا ، وله عضلها في هذه الحالة والتضييق عليهالتفتدي منه
ثالثاة ال   :قاال    أن النباي   (حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيح الجاامع  ) 

 .في أهله الخوبَّ  الذي ُيِقرَُالديوَّ  وعاق والديه و مدمن الخمر: يدخلون الجنة
 متى يكون الطالق مندوبًا ؟: مسألة 

 حكم الطالق
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عند تفريط المرأةو في حقوق اهلل الواجبة عليها مثل الصالة ونحوها ،  يكون الطالق مندوبًا
وال يمكنه إجبارها عليه ، ويكون مندوبًا أيضًا في حالةالشقاق إذا لم ينفاع الصالح باين    

 .الزوجين
 متى ُيَحروم الطالق ؟: مسألة 

 ُيَحروم الطالق إذا كان طالقًا بدعيا
تنبيه :     قد يكون الطالق بدعيًا بالوقت أو بالعدد ، فيكون بادعيًا بالوقات مثال أن

يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طوْهٍر جامعها فيه ، ويكون بدعيًا بالعدد مثل أن يطلقهاا  
 .نِت طالق ثالثا أ: أنِت طالق طلقتين أو يقول : أكثر من واحدة مثل أن يقول 

 متى يكون الطالق مباحا ؟: مسألة 

أي لحاجة الزوج مثل أن ال يستطيع الصبر على امرأته ، فقاد   يكون الطالق مباحا للحاجة
 .اليتمكن اإلنسان من البقاء مع هذه الزوجة لسوء خلقها 

 [1 /الطالق  ( ]وُهّن َلِعّدِتِهّنَيأّيَها الّنِبّي َإَذا َطّلُقتوُم الّنَسآَء َفَطّلقو: )تعالى والدليل قوله
فدل على جاواز   (َفَطّلقووُهّن َلِعّدِتِهّن)أن اهلل تعالى لم يق ال تطلقوا النساء بل قال  :الشاهد 

 .الطالق عند الحاجة 
وهذا من حكمة اإلسالم البالغة ألن الرجل إذا أمس  المرأَة وهو الُيِطيقها بغضًا يحصل لهاا  

عليم ، أما إذا طلقها فلعل اهلل تعالى أن يرزقها برجٍل صالح ويرزقاه   من التعاسة ما اهلل به
َوَإن َيَتَفّرَقا ُيُغِن الّلُه كواّل ّمن َساَعِتِه َوَكااَن الّلاُه    : )هو بامرأٍة صالحة ، و اهلل تعالى يقول

 [130: اآلية -النساء : سورة( ]َواِسعًا َحِكيمًا
 غير بأس ؟ ما حكم من سألت زوجها طالقًا من: مسألة 

أُيماا امارأٍة   :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ ثوبان الثابت في  صحيحي ) 
 .فحراٌم عليها رائحة الجنة سألت زوجها طالقًا من غير بأس

 متى ُيسَتحب الطالق ؟: مسألة 
منه فإذا رأى الرجل أن زوجته متضررة بالنكاح  ُيسَتحب الطالق إذا تضررت المرأةو بالنكاح

 .فُيسَتحب أن يطلقها ولو كان راغبًا فيها لما في ذل  من اإلحسان إليها 
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 ممن يصح الطالق ؟: مسألة 
 [ زوج مكلف ومميز يعقله ] منيصح الطالق 

 ؟ ما الدليل على اشتراط أن يكون الرجل زوج ليصح منه الطالق: مسألة 
َيأ ّيَها اّلاِذيَن  : )قوله تعالى ق هوزوج ليصح منه الطال الدليل على اشتراط أن يكون الرجل

 مَمنوَوُا َإَذا َنَكْحتوُم اُلُمْؤِمَناِت ثوّم َطّلُقتوُموُهّن ِمن َقْبِل أ ن َتَمّسوُهّن َفَما َلكوْم َعَلاْيِهّن ِماْن ِعاّدةٍ   
 [49: اآلية -األحزاب : سورة( ]َتْعَتّدوَنَها َفَمّتُعوُهّن َوَسّرُحوُهّن َسَراحًا َجِمياًل

 .تقتضي الترتيب ( ثوّم)فإن [ َإَذا َنَكْحتوُم اُلُمْؤِمَناِت ثوّم َطّلُقتوُموُهّن]قوله تعالى  :اهد الش
قاال   أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيحي ) 
 .«ُ ، واَل َطاَلَق َلُه ِفيَما اَل َيْمِلُ ال َنُذَر اِلبِن مدَم ِفيَما اَل َيْمِلُ ، واَل ِعُتَق َلُه ِفيَما اَل َيْمِل»:
 .ال طالق قبل النكاح : قال  أن النبي ( حديَّ علّي الثابت في  صحيح ابن ماجة )

ما الدليل على اشتراط أن يكون الرجال مكلاف ليصاح مناه      ما معنى المكلف و: مسألة 
 ؟الطالق

 أي بالغ عاقل  :معنى مكلف 
 ليصح منه الطالق(  بالغ عاقل)الرجل مكلف  الدليل على اشتراط أن يكون و
 :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ علَى الثابت في  صحيحي ) 
 المجناون ، وعاْن  يحتلمُرِفَع الَقَلُم عْن َثاَلثٍة، عْن الّناَئِم حّتى َيْسَتيِقَظ، وعْن الّصبّي َحّتى »

 «ُيفيقحّتى 
 ؟ كران هل يقع منه الطالقمن زال عقله باختياره كالس: مسألة 

أنه ال يقع منه الطالق ألنه زال عقله حال السكر ، ثم هو إذا أثم عوقب على إثمه  الصحيح 
 إنماا    ، لكن إذا تكلم بدون عقل فكيف نلومه على كالٍم ال يعقله ، هذا يخالف قول النبي 

 .بالنيات األعمال 

 ممن يصح الطالق
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لكال  بالنيات وإنما األعمال  إنما : ) قال أن النبي ( حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين ) 
امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن كانات  

 ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
 ؟ من ُأكره على الطالق هل يقع منه الطالق: مسألة 

 ال يقع طالق المكره
إن اهلل تجااوز  :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح ابن ماجة ذر الغفاري  أبيحديَّ ) 

 .عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
 ؟ ما هو ضابط اإلكراه: مسألة 

إما باإليالم بالضرب أو بالتهديد من إنسان يغلُب على ظنه أنه يضره فاي  : ضابط اإلكراه 
 .نفسه أو ماله

 
 
 
 

 طالق الغضبان؟ هل يقع: مسألة 
 :المسألة على التفصيل اآلتي 

وصل الغضب إلى حالة تزيل العقل بحيَّ إن الرجل ال يدري ما يقول فإنه ال يقاع   إذا( 1)
 .ألنه مسلوب اإلرادة وهو في إغالق  منه الطالق 

ال طاالق    : قاال   أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )
 . في إغالقوال عتاق 

كان الغضب في ابتدائه بحيَّ يدري ما يقول ويقصد الكالم فهذا يقع طالقه اتفاقاًا   إذا( 2)
 .ألنه غير مغلق عليه 

ليس هو في حالة تزيل عقله بحيَّ يكون مغلقًا علياه وال  )أن يكون الغضب بين بين  (3)
غضابه ، ألناه   ولكن كان غضبه شديد فلم يمل  نفسه وطلق لشدة ( هو في بداية الغضب 

  ليس الشديد بالصرعة:  ليس كُل إنساٍن يمل  نفسه عند الغضب ولذا قال النبي 

 طالق الغضبان
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 أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 (.ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يمل  نفسه عند الغضب) :قال 

قوع الطالق من صاحبه خالف بين أهل العلام ، واألقارب   في و: وهذا النوع من الغضب ]
 .أنه اليقع ، وهواختيار ابن القيم رحمه اهلل تعالى  -والعلم عند اهلل –للصواب 

 
 

 هل يقع طالق الهازل؟: مسألة 
 صحيحة ال نعم يقع طالق الهازل بنص السنة

أن النبي ( الترمذي و أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
  د النكاح والطالق والرجعةن ِجُهَلْزد وَهِج نودُهثالَّ ِج قال . 

 
 

 

 ؟ أقسام الطالقما هي : مسألة 
 :ينقسم الطالق إلى أربعة أقسام رئيسية 

 (صريح وكناية)ينقسم إلى : حيَّ اللفظ  من( 1)
 (منجز ومعلق)ينقسم إلى : حيَّ التعليق والتنجيز  من( 2)

 (سني وبدعي)ينقسم إلى : حيَّ السنة والبدعة  نم( 3)

 (رجعي وبائن)ينقسم إلى : حيَّ الرجعةوعدمها  من( 4)

 

 
 

 
 ( صريح وكناية)من حيَّ اللفظ إلى ينقسم الطالق 

 ما هو الطالق الصريح؟: مسألة 

 طالق الهازل

 أقسام الطالق

 أواًل الطالق من حيَّ اللفظ
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هو الذي ُيفهم منمعنى الكالم عند التلفظ به وال يحتمل غيره ، مثل طالق  : الطالق الصريح
 .أو مطّلقة 
 ؟ هل الطالق الصريح يحتاج إلى نية: مسألة 
وذل  ألنه فراٌق معلٌق على لفظ فحصل باه   أن الطالق الصريح ال يحتاج إلى نية الصحيح

 .وليس  عماًل ُيتقرب به إلى اهلل تعالى فيحتاج إلى نية 
 ما هو الطالق بالكناية؟: مسألة 

ل الطالق وتحتمل غيره ولهذا يفتقر إلى نية مثال  هو التلفظ بألفاظ تحتم :الطالق بالكناية 
 .ألحقي بأهل  ونحوه 

فكلمة ألحقي بأهل  قد يقصد بها الطالق وقد ال يقصد بها الطالق كأن يقول ألحقي بأهلا   
 .حتى أعود من السفِر مثاَل 

 مثال لكلمة ألحقي بأهل  و قد يقصد بها الطالق: 
أن ابنة الجون، لما أدخلات   (صحيح البخاري   الثابت في عائشة رضي اهلل عنهاحديَّ ) 

لقاد عاذت بعظايم، الحقاي     : )أعوذ باهلل من  فقال لها: على رسول اهلل  ودنا منها قالت
 (.بأهل 
  مثال لكلمة ألحقي بأهل  و ال يقصد بها الطالق: 
أرسال إلياه أن اعتازل     أن رسول اهلل  (حديَّ كعب ابن مال  الثابت في  الصحيحين )

الحقاي  : فقال المرأته. هانتقرب فالال، بل اعتزلها : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: فقال،  امرأت
 .بأهل 

 
 

 

 ما هو الطالق المنجز؟: مسألة 
هو الذي قصد به من أصدره وقوعه في الحال مثل أن يقول لزوجته أنِت  :الطالق المنجز 

 .طالق 
 ما حكم الطالق المنجز؟: مسألة 

 يقع في الحال  : حكم الطالق المنجز

 الطالق من حيَّ التعليق والتنجيز : ثانيًا 
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 ؟ ما هو الطالق المعّلق: مسألة 
إن ذهبت إلى مكان كذا )هو تعليق الطالق على شرط مثل أن يقول لزوجته  :الطالق المعّلق

 (فأنِت طالق
 ؟ ما حكم الطالق المعّلق: مسألة 

 : حكم الطالق على التفصيل اآلتي 
 ال ُيعد هذا طالقاقصد به المنع فقط أي قصد بذل  أن يمنع زوجته ف إن( 1)
 الطالق عند وقوع الشرط فهو طالق وإن( 2)
 
   

 ؟ ما هو الطالق السني: مسألة 
هو أن يطلقها طلقًة واحده في طهٍر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامال   :الطالق السني 

. 
 [1: اآلية -الطالق : سورة( ]ّنَيأّيَها الّنِبّي َإَذا َطّلُقتوُم الّنَسآَء َفَطّلقووُهّن َلِعّدِتِه: )قال تعالى

أناه طلاق   :قاال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  بن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )
امرأته وهي حائض، على رسول اهلل وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول اهلل  عن ذلا ،  

شاء مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن : )فقال رسول اهلل 
 (.أمس  بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتل  العدة التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء

أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذل  عمر   (الثابت في  صحيح مسلم  بن عمر حديَّ ) 
 . للنبي  فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حامال

 ما هو الطالق البدعي؟: مسألة 
هو المخالف للسني مثل أن يطلقها أكثر من طلقة أو يطلقها وهي حائض  : الطالق البدعي

 .أو في طهٍر جامعها فيه
 ما حكم الطالق البدعي؟: مسألة 

 .حرام ويأثم صاحبه  : حكم الطالق البدعي
 ؟ هل يقع الطالق البدعي: مسألة 

 الطالق من حيَّ السنة والبدعة: ثالثًا 
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أنه يقع ( األربعةومنهم األئمة )فقال بعضهم  الطالق البدعياختلف أهل العلم في وقوع  ]*[
أنه :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  بن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )واحتجوا ب

طلق امرأته وهي حائض، على رسول اهلل وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول اهلل  عان  
مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن : )ذل ، فقال رسول اهلل 

أمس  بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتل  العدة التاي أمار اهلل أن تطلاق لهاا     شاء 
 (.النساء

 .والمراجعة التكون إال بعد وقوع الطالق [ مره فليرجعها] قوله  :الشاهد 
ُحِسابت علاّي   : أنه قاال  ( الثابت في  صحيح البخاري بن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )

 .تطليقة 
واستدل علاى   الصحيحطالق الحيض اليقع وهو  :حمه اهلل تعالى وقال شيخ اإلسالم ر ]*[

( َفَطّلقووُهّن َلِعاّدِتِهنّ )ذل  بأن طالق الحيض ليس عليه أمر اهلل ورسوله لن اهلل تعالى يقول 
 [1: اآلية -الطالق : سورة]

 .أخبر أن يطلقها في طهٍر لم يجامعها فيه  والنبي 
أناه طلاق   :قاال   أن النبي  (ت في  الصحيحين الثاب بن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )

امرأته وهي حائض، على رسول اهلل وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول اهلل  عن ذلا ،  
مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء : )فقال رسول اهلل 

 (.أن تطلق لها النساءأمس  بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتل  العدة التي أمر اهلل 

أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذل  عمر   (الثابت في  صحيح مسلم  بن عمر حديَّ ) 
 . للنبي  فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حامال

 [وكُل عمٍل ليس عليه أمر اهلل ورسوله فهو رد ]
عمال لايس علياه   من عمل :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديَّ ) 

 . أمرنا فهو رد
 كيف نرد على الجمهور ومنهم األئمة األربعة في أدلتهم على وقوع طالق الحائض: مسألة 

 ؟
 : الرد من وجهين 
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و يقول أن الرجعة تكون بعاد الطاالق ،   ( ُمره فليراجعها )   هم يستدلون بقوله : أواًل 
ب و السنة ال تعني المرجعة في اإلصطالح أن المراجعة في الكتا: ونقول بتوفيق اهلل تعالى 

 . بل هي أعُم من ذل  ( وهي ردل الرجعية إلى النكاح ) 
َفَإْن َطّلَقَها َفاَل َتِحلَّ َلُه ِمن َبْعُد َحّتَى َتُنِكَح َزْوجًا َغْيَرُه َفَإن َطّلَقَها َفاَل ُجَنااَح  : )تعالى هلوقل 

البقرة ( ]ن ُيِقيَما ُحُدوَد الّلِه َوِتُلَ  ُحُدوُد الّلِه ُيَبّينوَها َلَقْوٍم َيْعَلُموَنَعَلْيِهَمآ أ ن َيَتَراَجَعآ َإن َظّنآ أ 
 / 230]   
فإن المراجعة هنا ليست مراجعة مان  [ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَمآ أ ن َيَتَراَجَعآ]قوله تعالى  :الشاهد   

والسنة ال تعني المراجعة فاي   طالق بل هو ابتداء نكاح ، فّدل على أن المراجعة في الكتاب
 .اإلصطالح والتي هي ردو الرجعية إلى زوجها بل هي أعم من ذل  

ولم يرهاا   افرده :قال ( أبي داوود الثابت في  صحيح ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 .شيئا 
تنبيه :  ًهذه المسألة هامٌة جدًا وينبغي على طالب العلم أن يهتم بها اهتمامًا بليغاا 

 .ألن االحتياط فيها متعذر 
 

 
  
  

 
 .إلى طالٍق رجعي وبائن  الطالق من حيَّ الرجعة وعدمهينقسم 
 ؟ ما هو الطالق الرجعي: مسألة 

 [هو الذي يمل  الزوج فيه حق الرجعة] :الطالق الرجعي 
 ولكي يكون الطالق رجعيًا البد من توافر ثالَّ شروط فيه: 
فإن كان قبل الدخول لم يكن رجعيًا ألنها ليس لهاا عادة   : طالق المدخول بها  يكون( 1)

 .فتكون بائنة 
 .يكون الطالق على ِعوض وإال كان خلعًا وكانت بائنة  أال( 2)

 .يكون بتَّ الطالق أي طلق ثالثا وإال كانت بائنًة بينونًة كبرى  أال( 3)

 الطالق من حيَّ الرجعة وعدمه: رابعًا 
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 ما هو الطالق البائن؟: مسألة 
 [وج فيه حق الرجعةهو الذي اليمل  الز] :الطالق البائن

 وله أربعة صور: 
أن يطلق الرجل زوجته طالقًا رجعيًا ثم ال يراجعها في العدة فتنقضي عدتها فتبين منه ( 1)

بانقضاء العدة وتكون هذه بينونة صغرى ، وإذا أراد أن يعود إلى زوجته فلها القبول والرد 
 .، وفي حالة القبول يكون الزواج بعقٍد ومهٍر جديدين 

 .يطلق زوجته على ِعوض فتكون خلعًا وهذا أيضًا بينونة صغرى كالحالة األولى  أن( 2)

فال تحل له من بعد حتاى  ( بينونة كبرى)يبتَّ طالقها أي يطلقها ثالثًا ، فتبين منه  أن( 3)
 .تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا يجامعها فيه 

القرظي جاءت إلاى رساول اهلل    أن امرأة رفاعة   (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
يا رسول اهلل، أن رفاعة طلقني فبت طالقي، وأني نكحت بعده عباد الارحمن بان    : فقالت

لعل  تريادين أن ترجعاي إلاى    : )الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول اهلل 
 (.رفاعة؟ ال، حتى يذوق عسيلت  وتذوقي عسيلته

في اإلساترخاء وعادم   ( الشراشيب) مثل الهدبةن ذكره تقصد أ[ : وإنما معه مثل الهدبة]
 .اإلنتشار ، وكأنها ادعت عليه العنة 

 ؟ (ال، حتى يذوق عسيلت  وتذوقي عسيلته)ما معنى : مسالة 
 على أن الُعَسْيلَة الجماع السنة الصحيحة دلت 
 . الُعَسْيلَة الجماع : قال  أن النبي  (لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح الجامع) 

 ؟ ما حكم الطالق الرجعي: مسألة 
، وللازوج مراجعاة    الطالق الرجعي ُينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على امراتاه 

َوُبُعوَلتوُهّن أ َحّق ِباَرّدِهّن ِفاي   : )زوجته في العدة في أي وقت شاء وبغير إذنها لقوله تعالى
 [221: اآلية -البقرة : سورة( ]َذَلَ  َإْن أ َراُدَوُا َإْصاَلحًا

 ؟ ما حكم الطالق البائن: مسألة 
 : المسألة على التفصيل 
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كانت البينونة صغرى ، فإنه يزيل قيد الزوجية ، وإذا أراد أن يعود إلى زوجته فلها  إذا( 1)
 .القبول والرد ، وفي حالة القبول يكون الزواج بعقٍد ومهٍر جديدين 

طالقها أي يطلقها ثالثًا  ، فإنه يزيل قيد الزوجية، إذا كانت البينونة كبرى مثل أن يبتَّ  (2)
 .فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا الثابت في  صحيحًا يجامعها فيه 

أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلاى رساول اهلل      (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
نكحت بعده عباد الارحمن بان    يا رسول اهلل، أن رفاعة طلقني فبت طالقي، وأني : فقالت

لعل  تريادين أن ترجعاي إلاى    : )الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول اهلل 
 (.رفاعة؟ ال، حتى يذوق عسيلت  وتذوقي عسيلته

 ؟ هل يجوز إلنسان أن يتزوج امرأًة ليحللها لزوجها األول: مسألة 
 .  ديَّ النبي ، وأن هذا هو التيس المستعار بنص ح يحرم ذل  قطعًا

 :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ علّي الثابت في  صحيحي ) 
 . له والمحلَّل المحلِّل اهلل  لعن
أال أخباركم  :قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح ابن ماجاة  عقبة بن عامر حديَّ ) 

 . له والمحلَّل المحلِّل اهلل  لعن ، بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول اهلل قال هو المحلل
لو طلق إنساٌن امرأته ثالثًا ثم نكحت بعده زوجًا مخر ، ثم طلقها فعادت لألول فهل : مسألة 

 لها ثالَّ طلقات أم طلقٍة واحدة ؟
لها ثالَّ طلقات ألنها الطالق من جديد وذل  ألن النكاح الثاني له تأثير وهاو أناه أحلهاا    

 .لطالق الذي حصل من األول لألول ، وألن الزوج الثاني هدم ا
 ؟ هل الطالق الثالَّ يقع: مسألة 
 اليقاع أن الطالق البادعي   والصحيح ، أن الطالق الثالَّ ال يقع ألنه طالقًا بدعيًا الصحيح

 -الطالق : سورة( ]َفَطّلقووُهّن َلِعّدِتِهّن)ن اهلل تعالى يقول ألنه ليس عليه أمر اهلل ورسوله أل
 [1: اآلية

 [ليس عليه أمر اهلل ورسوله فهو رد وكُل عمٍل ] 
من عمل عمال لايس علياه   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديَّ ) 

 . أمرنا فهو رد
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أما ما حصل من عمر رضي اهلل تعالى عنه  فهو اجتهاٌد مناه غايتاه  أن يكاون ساائغًا     
 .لمصلحٍة رمها 

كان الطالق على عهاد رساول اهلل    * ل قا (الثابت في  صحيح مسلم  بن عباس حديَّ ) 
وأبي بكر وسنتين من خالفة عمر طالق الثالَّ واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قاد  

 . استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
 
 
 

 ؟ ها طلق واحدًة أم اثنين ماذا يفعل في الطالقلو ش  الرجل : مسألة 
يكون الطالق واحدًة عماًل باليقين وطرحًا  ها طلق واحدًة أم اثنين في الطالقالرجل  لو ش 
 .للش  

الرجال الاذي   : أنه شكا إلى رسول اهلل  (حديَّ عبد اهلل ابن زيد الثابت في  الصحيحين )
حتاى يسامع    -ال ينصارف  : أو -ال ينفتل : )يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة؟ فقال

 (.ريحاصوتا أو يجد 

ما يريب  إلى ما ال يريبا    ْعَد: قال  أن النبي ( صحيح الترمذيحديَّ علي الثابت في  )
  .  فإن الصدق طمأنينة و الكذب ريبة

 

 
 

 
 ما هي الرجعة؟: مسألة 
 .هي إعادة المطلقة طالقًا رجعيًا إلى زوجها بغير عقد :الرجعة 
 ؟ ما الدليل على أنها يراجعها بغير عقد: مسألة 

 -البقارة  : سورة( ]َوُبُعوَلتوُهّن أ َحّق ِبَرّدِهّن ِفي َذَلَ  َإْن أ َراُدَوُا َإْصاَلحًا: )الدليل قوله تعالى 
 [221: اآلية

 باب الرجعة

 الش  في الطالق
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أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد   (  متفق عليه ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
مارة    ل رساول اهلل  عن ذل  فقاا   فسأل عمر بن الخطاب رسول اهلل  رسول اهلل 

فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمس  بعد وإن شاء طلق 
 .  قبل أن يمس فتل  العدة التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء 

 . طلق حفصة ثم راجعها:قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح عمر حديَّ )  
 ؟ ما لفظ الرجعة: مسألة 

 .تحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه مثل رددتها وأمسكتها 
 هل ُيسُن اإلشهاد على الرجعة؟: مسألة 

َفَإَذا َبَلُغَن أ َجَلُهّن َفأ ْمِساكووُهّن ِبَمْعاُروٍف أ ْو   : ) لقوله تعالى نعم ُيسُن اإلشهاد على الرجعة
 [2: اآلية -الطالق : سورة( ]ْمَفاِرقووُهّن ِبَمْعُروٍف َوأ ُشِهُدوُا َذَوي َعْدٍل ّمنكو

سئل عن الرجل أنه ( وابن ماجة أبي داوود الثابت في  صحيحي عمران بن حصين حديَّ )
يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طالقها وال على رجعتها فقال طلقات لغيار سانة    

 . وراجعت لغير سنة أشهد على طالقها وعلى رجعتها وال تعد

 معهاأي يجا( : يقع بها)
 إالى عدم اإلشهاد  وال تعدأي ( : وال تعد)

 ؟ هل الرجعية زوجة: مسألة 
َوُبُعوَلتوُهّن أ َحّق ِبَرّدِهّن ِفاي َذَلاَ  َإْن   : )لقوله تعالى الرجعية زوجة بنص كتاب اهلل تعالى 

 [221: اآلية -البقرة : سورة( ]أ َراُدَوُا َإْصاَلحًا
 .  زوجا مع أنه ُمَطلِّق فدل على أنها زوجة أن اهلل تعالى سمواه  بعاًل :الشاهد 
 هل يجوز للرجعية أن تتكشف له وأن ينفرد بها ؟: مسألة 

 .ألنها زوجة  يجوز للرجعية أن تتكشف له وأن ينفرد بها
 

 

 
 ؟ ما هو الخلع: مسألة 

 باب الخلع
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 الَغسال، : مثال  الفعال،  فهاو  بالفتح وأما المعنى، فهو بالضم أما ،والضم بالفتح «الخلع
 .للفعل والَغسل للمعنى، الغوسل لغوسل،وا

 .[عوض على زوجته الزوج فراق] شرعا والخلع
 الفاراق  علاى  يادل  لفظ فكل هذا وعلى زوجها، من نفسها المرأة فداء هو به المقصودو

 كل أن ا عنهما اهلل رضي ا عباس بن اهلل عبد عن المروي هو وهذا خلع، فهو بالعوض
 بطالق، فليس العوض فيه دخل ما

  
 

 
 ؟ حكم الخلعما : مسألة 

 ذلا ،  فلها الزوج مع الُمَقام يمكنها وال العشرة به تنقص لسبب أي)شرعي لسبب كان إن
 لكونه أو منظره، لسوء إما زوجها، عشرة كرهت امرأة: ذل  مثال ، .(الخلع تطلب أن فلها
 قيس بن ثابت امرأة قالت ولهذا دائمًا، فاترًا لكونه أو الدين، ضعيف لكونه أو الخلق، سيئ
 فاي  عليه أعيب ال قيس بن ثابت اهلل رسول يا»:  للنبي ا عنهما اهلل رضي ا شماس بن

 تعناي  اإلسالم، في الكفر أكره ولكني ا الخلق مستقيم الدين، مستقيم فهو ا دين وال خلق
 هامراد وليس  «العشير وتكفرن اللعن، تكثرن»:  قال كما الزوج، بواجب القيام عدم بالكفر

 «فاي »و اإلساالم،  فاي : قالات  ألنها الزوج، بحق تكفر بل ا، وجل عّز ا باهلل تكفر أن
 لاوال : قالت حتى هذا في شددت الروايات بعض وفي باٍق، إسالمها أن يعني وهذا للظرفية،
 عواطاف  لهان  فالنسااء  ُيستغرب، وال له، بغضها شدة من وجهه في لبصقت اهلل مخافة
 حياَّ  المهر، هي والحديقة ، «حديقته عليه أتردين»:  النبي لها فقال وحبًا، كرهًا جياشة
 فأخاذها  «وطلقهاا  الحديقاة  خذ»: لثابت  النبي فقال نعم،: فقالت بستانًا، أمهرها قد كان

 .وطلقها
 ،«دين وال خلق في عليه أعيب ال»: قالت أنها:  الحديَّ هذا من الشاهد

ن امرأة ثابت بن قايس أتات النباي     أ  (الثابت في  صحيح البخاري  ابن عباسحديَّ ) 
يا رسول اهلل، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق وال دين، ولكني أكره الكفار  : فقالت

اقبال  : )نعم، قال رساول اهلل  : قالت(. أتردين عليه حديقته: )في اإلسالم، فقال رسول اهلل 

 حكم الخلع
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 حالاه  فاي  لاه  يار خ وهو يوافق، أن للزوج يستحب أنه ش  ال (.الحديقة وطلقها تطليقة
 [130: النساء]{{ َسَعِتِه ِمْن كوالًّ اللَُّه ُيُغِن َيَتَفروَقا َوَإْن}}: تعالى لقوله ومستقبله،

ذل  لها فليس سبب لغير كان وإن : 
أّيَما اْمَرأٍة » :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي َثْوَباَن حديَّ ) 

 .«قًا ِمْن َغْيِر َبْأٍس، َفَحَراٌم َعَلْيَها َراَئَحةو اُلَجّنةَسأ َلُت َزْوَجَها َطاَل
 :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ ثوبان الثابت في  صحيحي ) 

    .  المنافقات هن المختلعات
 عاذر  لغيار  أزواجهن من والطالق الخلع يطلبن الالتي أي  (  المنافقات هن المختلعات  )

 .  عمليًا نفاقًا منافقات هّن
 

 
 

 هل الخلع فسخًا أم طالقا؟ :مسألة 
وهاذا هاو   ( بمعنى أنه ال ُيَعُد من الطلقات الاثالَّ )أن الخلع فسخًا وليس طالقا  الصحيح

 .المنقول عن ترجمان القرمن ، فالخلع فسخًا وإن وقع بلفظ الطالق 
  َفَإْن ِخُفتوْم أ اّل ُيِقيَما ) ثم ذكر اإلفتداء (  الّطاَلقو َمّرَتاِن) : قال تعالىأن اهلل  مما يدل لذل

َفَإْن َطّلَقَها َفاَل َتِحلَّ َلاُه  : )ثم عقب بقوله تعالى (ُحُدوَد الّلِه َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اُفَتَدُت ِبِه
 [230 ،229:اآليتان -البقرة : سورة( ]ِمن َبْعُد َحّتَى َتُنِكَح َزْوجًا َغْيَرُه

َتِحلَّ َلُه ِمن َبْعاُد َحّتاَى َتاُنِكَح     لو كان الخلع طالقًا محسوبًا لكان  الطالق الذي ال :الشاهد 
 .هو الطالق الرابع ، وليس كذل   َزْوجًا َغْيَرُه

 ما هي عدة المختلعة؟: مسألة 
 : السنة الصحيحة عدة المختلعة حيضة بنص 

أن امرأة ثابت بان قايس   ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي بن عباس حديَّ ) 
 . عدتها حيضة   اختلعت منه فجعل النبي

 
 

 هل الخلع فسخًا أم طالقا



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      654 

 
 

 لغة وشرعا ؟ ما هي الِعَدة: مسألة 
مفرد ِعدد ، وهي مألخوذة من العدد و اإلحصاء ، أي ما تحصيه المرأة و تعده  :العدة لغة 

 .من األيام و األقراء 
وتمتنع من التازويج بسابب فاراق     هي اسٌم للمدة التي تنتظر فيها المرأةو :الِعَدة شرعا 

 .زوجها إما فرقة حياة أو موت 
تنبيه : فرقةالحياة تحصل إما بالطالق أو الخلع أو الفسخ . 

 الِعَدة ؟ ُمُكما ُح: مسألة 
 -البقارة  : ساورة ( ]َواُلُمَطّلَقاتو َيَتَرّبْصَن ِبأ ُنفوِسِهّن َثاَلَثَة قوُرَوٍء: )تعالىلقوله  العدة واجبة

 [221: يةاآل
وهو خبر بمعنى األمر وإنما جاء بصايغة الخبار إلقاراره    ( َيَتَرّبْصَن)تعالىقوله  :الشاهد 

َوُأْواَلتو األْحَمااِل أ َجلوُهاّن أ ن   : )قال تعاالى  تعالىوتثبيته كأنه أمٌر مفروٌغ منه، وكذا قوله 
 [4: اآلية -الطالق : سورة( ]َيَضْعَن َحْمَلُهّن

ُأمرت بريارة أن تعتاد    :قالت( وابن ماجةأبي داوود ي  صحيحي حديَّ عائشة الثابت ف)
 .بثالَّ ِحَيض

 .أمر واألصل في األمر الوجوب [ ُأمرت] :الشاهد 
 
 
 
 أنواع الِعدد ؟ما هي : مسألة  

 .أنواع الِعدد يتوقف على ما إذا كانت المرأةو مدخواًل بها أم غير مدخوٍل بها 
 

 
 

 الِعَدةأحكام 

 أنواع الِعدد

 أواًل ِعدةو المدخول بها



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      655 

 ؟ ِعدةو المدخول بهاما : مسألة 
 : المرأة المدخول بها لها أربُع عدات بحسب حالتها 

 :الحامل ، وعدتها بوضع الحمل ، و تسمى أمو العدات ألنها تقضي على كل عدة ( 1) 
َوُأْواَلتو األْحَماِل أ َجلوُهّن أ ن َيَضْعَن َحْمَلُهّن َوَمن َيّتِق الّلَه َيْجَعل ّلُه ِمْن أ ْماِرِه  : )تعالى هلوقل 

  [4 /الطالق ( ]ُيْسرًا
أن ُسبيعة األسلمية نوفست بعاد وفااة    (حديَّ المسور بن مخرمه الثابت في  الصحيحين )

 . فاستأذنته أن تونكح فونكحت  زوجها بلياٍل فجاءت إلى النبي 
 : وهي على التفصيل اآلتي : المتوفي عنها زوجها ( 2) 

  :إن كانت حاماًل ، عدتها بوضع الحمل  :أواًل 
أن ُسبيعة األسلمية نوفست بعد وفااة   (المسور بن مخرمه الثابت في  الصحيحين  حديَّ) 

 .فاستأذنته أن تونكح فونكحت  زوجها بلياٍل فجاءت إلى النبي 
 عدتها أربعة أشهر و عشرًا : إن كانت حائاًل غير حامل : ثانيًا 

( اجًا َيَتَرّبْصَن ِبأ ُنفوِسِهّن أ ْرَبَعَة أ ُشُهٍر َوَعُشرًاَواّلِذيَن ُيَتَوّفْوَن ِمنكوْم َوَيَذُروَن أ ْزَو: )تعالى هلوقل
  [234/البقرة ]

 : ذاتو الحيض ( غير الحامل ) عدة الحائل  :ثالثًا 
  .أي التي ، وعدتها ثالَّ حيض : ذات الحيض 

   [221 / البقرة( ]َواُلُمَطّلَقاتو َيَتَرّبْصَن ِبأ ُنفوِسِهّن َثاَلَثَة قوُرَوٍء: )تعالى هلوقل
هو الحيض ألنه قاول عشارة مان     الصحيحجمع قرء ، و القرء على ( قروء)  :الشاهد 

الصحابة من بينهم الخلفاء الراشدين األربعة ، فال قول  ألحٍد معهم إال إذا كان كتااب اهلل و  
فدول ذل  على (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين :  سنة نبيه معه ،لقوله 

 .  سنتهم من سنته أن 
ُأمرت بريرة أن تعتادو  : قالت ( وابن ماجة أبي داوود حديَّ عائشة الثابت في  صحيحي )

 . بثالَِّ ِحَيْض 
 : عدةو اآليسة وكذا الصغيرة التي ال تحيض ، ثالثة أشهر  :رابعًا 

 ( الكبيرة التي يئست من المحيض : اآليسة ) 
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َن اُلَمِحيِض ِمن ّنَسآَئكوْم َإِن اْرَتْبتوْم َفِعّدتوُهّن َثاَلَثةو أ ُشُهٍر َوالاّلِتي َوالاّلَئي َيَئْسَن ِم: )تعالى هلوقل
  [4 /الطالق ( ]َلْم َيِحْضَن

  
                                               
 

 ؟ ِعدةو غير المدخول بهاما : مسألة 
 : على التفصيل اآلتي  ِعدةو غير المدخول بها

 . كانت فرقة حياة ، فال عدة عليها  إذا( 1)
َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنوَوُا َإَذا َنَكْحتوُم اُلُمْؤِمَناِت ثوّم َطّلُقتوُموُهّن ِمن َقْبِل أ ن َتَمّسوُهّن َفَماا  : )قال تعالى

  [49 /ألحزاب ا( ]َلكوْم َعَلْيِهّن ِمْن ِعّدٍة َتْعَتّدوَنَها َفَمّتُعوُهّن َوَسّرُحوُهّن َسَراحًا َجِمياًل
َواّلاِذيَن  ): عنها زوجها ، لعموم قوله تعاالى المتوفى فعليها عدة : وإن كانت فرقة ممات 

 (ُيَتَوّفْوَن ِمنكوْم َوَيَذُروَن أ ْزَواجًا َيَتَرّبْصَن ِبأ ُنفوِسِهّن أ ْرَبَعَة أ ُشُهٍر َوَعُشرًا
   [234/البقرة ]
أنه قال في رجٍل تزوج امراًة فمات ( ألربعة حديَّ ابن مسعود الثابت في  صحيح السنن ا) 

 . ولم يدخل ، ولم يفرض لها ، لها الصداق وعليها العدة ولها الميراَّ
     

  
 
 

 هل يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية ؟ : مسألة 
أنه يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية السنة الثابتة الصحيحة الذي دلَّ عليه الكتاب و 

.  
َيأّيَها الّنِبّي َإَذا َطّلُقتوُم الّنَسآَء َفَطّلقووُهّن َلِعّدِتِهّن َوأ ْحُصوُا اُلِعّدَة َواّتقووُا الّلَه َرّبكواْم  : )قال تعالى

َيَتَعّد  اَل توُخِرُجوُهّن ِمن ُبُيوِتِهّن َواَل َيُخُرْجَن َإاّل أ ن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ّمَبّيَنٍة َوِتُلَ  ُحُدوُد الّلِه َوَمن
  [1 /الطالق ( ]ُحُدوَد الّلِه َفَقْد َظَلَم َنُفَسُه اَل َتْدِرى َلَعلَّ الّلَه ُيْحِدَّو َبْعَد َذَلَ  أ ْمرًا

أ ّن َزْوَجَها َخَرَج في َطَلِب أْعبٍد ( رْيعة بنت مال  الثابت في  صحيح السنن األربعة حديَّ فو) 

 ِعدةو غير المدخول بها: انيًا ث

 لزوم المعتدة بيت الزوجية 
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َفَإّن َزْوِجي َلْم َيُترْ  َلي َمْساَكنًا  . أ ْن أْرجَع َإَلى أْهِلي اهلل  َفَسأ لتو رسول : َقالُت. َلُه َفَقَتلووُه
اْمكوِثي ِفي َبْيِتِ  َحّتى َيْبلوَغ الِكَتاُب  : قال فكوُنتو في اُلُحْجَرِة َناَداِني  فلما. «َنَعْم»فَقال  . َواَل َنَفقة

 .  ُعثَماُنبعد ذل   به َقَضىف: َقالُت. َعُشرًاَفاْعَتَدْدتو ِفيِه أْرَبَعَة أُشُهٍر َو: َقالُت. أَجَلُه
 
 
 

 
 ما هو اإلحداد، وعلى من يجب ؟ : مسألة 

ن من الثياب و الخضااب و  تر  الزينة و الطيب ، ولبس الُحلي ولبس الملو :اإلحداد هو 
  :و اإلحداد يجب على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها الكحل ، 

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثاالَّ،  : قالت  (ي  الصحيحين حديَّ أم عطية  الثابت ف)
إال على زوج أربعة أشهر وعشرا، وال نكتحل، وال نتطيب، وال نلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب 

مان كسات   ذة ْبنوعصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في 
 .أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز

  
                                                  

  
 

 
 

 هل للمعتدة نفقة ؟: مسألة 
 : المسألة على التفصيل اآلتي 

  :المطلقة طالقًا رجعيًا يجب لها النفقة ما دامت في العدة ألنها زوجة  (1)
  [221 /البقرة ( ]حًاَوُبُعوَلتوُهّن أ َحّق ِبَرّدِهّن ِفي َذَلَ  َإْن أ َراُدَوُا َإْصاَل: )تعالى هلوقل 
 فدلَّ ذل  على أنها زوجة . 
إال والمطلقة طالقًا بائنًا ، سواء كان بينونة صغرى أم كبرى ، فال نفقة لها وال سكنى ( 2)

  . إذا كانت حاماًل فينفق عليها حتى تضع حملها 

 اإلحداد 

 نفقة المعتدة
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قاة و  إنماا النف  :قال   أن النبي  (حديَّ فاطمة بنت قيس الثابت في  صحيح الجامع ) 
 .  جعةالسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرو

 . ينفق عليها حتى تضع حملها أن المطلقة طالقًا بائنًا إذا كانت حاماًل  والدليل على 
 (َوَإن كوّن ُأْواَلِت َحْمٍل َفأ نِفقووُا َعَلْيِهّن َحّتَى َيَضْعَن َحْمَلُهّن: )قال تعالى

  [6  / الطالق ]                                                            
 
  
 
 ما هو اإلستبراء ؟ : مسألة  

 . التميز والقطع ، ُيقال برئ اللحم من العظم إذا قوطع منه وفوصل  :اإلستبراء لغًة 
  .تربُص يقصد منه العلم ببراءة رحم مل  يمين  :اإلستبراء شرعا 

ال يحال   :قاال   أن النباي  ( و الترمذي داوود  أبيحديَّ ُرْوْيفع الثابت في  صحيحي ) 
 .  غيره زرَع ُهالمرئ يؤمن باهلل و اليوم اآلخر أن يسقي ماَء

ال توطأ حامل حتاى  : قال  أن النبي ( أبي داوود حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح ) 
 . حيضة  تضع و ال غير ذات حمل حتى تحيض

 رئ ؟ إذا كانت األمة ميسة فكيف توستب: مسألة 
 . بمضي شهر ، لقياُم الشهر مقام الحيضة في العدة  :توستبرأ األمة اآليسة 

                                                 
 
 ما هي الحضانة ؟ : مسألة  

بي يضُم الطفل إلى حضانه ، و  رمشتقة من الحضن و هو الجنب ، ألن الم :الحضانة لغة 
 . الحاضنة هي المربية 

 . هو حفظ الطفل عما يضره ، و القيام بمصالحه  :ضانة شرعا الح
 إذا فارق الرجل زوجته ، فهل هو أحق بالحضانة أم ُأم الولد ؟ : مسألة 
 : وتجتمع فيه األدلة السنة الصحيحة الذي دلت عليه  الصحيحالقول 

 اإلستبراء

 أحكام الحضانة
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تونكح ، فإذا أن الرجل إذا فارق زوجته وله منها ولد ، فهي أحقو به إلى سبع سنين ، مالم 
 . بلغ سبع سنين خويور بين أبويه فأيهما اختار ذهب به 

يا رساول اهلل  : أن امرأة قالت ( أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح ) 
وحجري له حواء وإن أباه طلقناي وأراد   ًاوثديي له سقاء إن ابني هذا كان بطني له وعاًء

 .  كحيُنل اهلل  أنت أحق به ما لم َتفقال لها رسو ، أن ينتزعه مني
  جاءت امرأة إلى النبي ( صحيح الترمذيالثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

هذا أبو  وهذه أم  فخاذ بياد   ياغالم  :  زوجي يريد أن يذهب بابني فقالإن :    فقالت 
 .  أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به

 ير ؟ ما هي شروط التخي: مسألة 
 : للتخيير شرطان 

 يكون األبوان من أهل الحضانة  أن( 1)
يكون الغالم عاقاًل ، فإن كان معتوهًا مثاًل بقى عند األم ألنها أشفق علياه و أقاوم    أن( 2)

 . بمصالحه 
تنبيه :    ، وإذا اختار الغالم أباه ، صار عنده لياًل ونهارَا ليحفظه و يعلماه ويؤدباه

 . يارة أمه ألن منعه من ذل  تنشئة له على العقوق و قطيعة الرحم لكن ال يمنعه من ز
وإن اختار أمه صار عندها لياًل و عند أبيه نهارًا ليعلمه ويؤدبه ، و إن لم يختار واحادًا   

 .منهما ، أقرع بينهما ألنه ال مزية ألحدهما على اآلخر إال بالقرعة
 األب أم عند األم ؟ إذا بلغت األنثى سبع سنين فهل تكون عند : مسألة 

إلى أن يتسلمها زوجها ، ألنه أحفظو لهاا   إذا بلغت األنثى سبع سنين فإنها تكون عند أبيها
 . وأحقو بواليتها من غيره 

 . وال تمنع األم من زيارتها مع عدم المحذور 
فإن كان األب عاجزًا عن حفظ البنت أو ال يبالي بها لشغله أو قلاة ديناه ، و األم أصالح    

 . فظها فإنها تكون عند أمها لح
                                                                                                    

  
                                                                                                 

 في أحكام الروضاع : باب 
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 ما هو الرضاع ؟ : مسألة 

 . مُص اللبن من الثدي أو شربه  :ضاع لغة الر
 . مُص أو شرب َمْن دون الحولين لبنًا اجتمع عن حمل  :الرضاع شرعا 

 ما حكم الرضاع ؟ : مسألة 
 .حكم الرضاع حكم النسب في النكاح و الخلوة المحرمية و جواز النظر 

الروضاع ما يحاُرُم   يحُرُم من: قال  أن النبي  (حديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
 .من النسب 

 ما هو شروط الرضاع التي تثبت به المحرمية ؟ : مسألة 
 : له شرطان متالزمان 

 :يكون خمُس رضعات فأكثر  أن( 1)

رضعات  َركان فيما أنزل من القرمن عُش: قالت  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 . وهي مما يقرأ من القرمن   رسول اهلل  ، فتوفي معلومات سخن بخمٍس، ثم نورمنوحُِّي
تنبيه :  معنى ( فتوفي رسول اهلل   وهي مما ُيقرأ من القرمن ) 

توفي وبعض الناس لم يعرف ، فكان يقرأها   المعنى أن النسخ تأخر حتى أن رسول اهلل 
 .على أنها مية من كتاب اهلل  و إنما نسخ لفظها و بقى حكمها 

  :مس رضعات في الحولين أي في زمن الفطام تكون الخ أن( 2)
البقرة ( ]َواُلَواَلَداتو ُيْرِضْعَن أ ْواَلَدُهّن َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن َلَمْن أ َراَد أ ن ُيِتّم الّرَضاَعَة: )تعالى هلوقل
/233]  
ال ُيحِّرم من :  قال  أن النبي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة )
 . لرضاعة إال ما فتََّق األمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ا

 الرضعة ؟  دلما َح: مسألة 
وال يتركه إال طائعًا مان   الظاهر أن الرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي و يمتص منه اللبن

غير عارض يعرُض له ، فلو مصو مصًة أو مصتين فإن ذل  ال ُيحرِّم ألنه دون الرضعة وال 
                                                 .لغذاء يؤثر في ا
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المصواة وال  ال توحِّارم  : قاال   أن النباي   (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )    
 ( المصوتان

 . إنما الرضاعة من المجاعة : قال  أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
 تسببها الرضاعة ؟  ما هي مدى الُحرمة التي: مسألة 

خمس رضعات فأكثر صار الولد المرتضع ولدها في  متى أرضعت المرأة طفاًل دون الحولين
التحريم أي في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها و خلوته بها ، ويكون محرمًا لها 

 ، 
  [23 /النساء ( ]َوُأّمَهاتوكوُم الاّلِتي أ ْرَضْعَنكوْم: )قال تعالى

يكون ولدًا لها في بقية األحكام ، فال تجب نفقتها عليه وال توارَّ بينهما وال يكون وليًا وال 
 . لها 

 : والسبب في ذل  
أن النسب أقوى من الرضاع فال يساويه إال فيما ورد فيه النص وهو التحريم ، وما يتفرع 

 . منه من المحرمية و الخلوة 
 ط ؟ هل يثبت الرضاع بشهادة امرأة فق: مسألة 
 : وتجتمع فيه األدلة السنة الصحيحة الذي دلت عليه  الصحيحالقول 

  .أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة فقط 
: أم يحيى بنت أبي إهاب أنه تزوج (حديَّ عقبة بن الحارَّ الثابت في  صحيح البخاري ) 
فارقها عقباة  كيف وقد قيل ، ف: فقال  فسأل النبي قد أرضعتكما،: فجاءت أمة فقالت: قال

 . فنكحت زوجًا غيره 
إن ش  في وجود الرضاع أو ش  في كمال خمس رضعات و ليس هنا  تبيين فما : مسألة 
 الحكم ؟ 

 . الحكم أنه ال تحريم ألن األصل عدم الرضاع 
 

                                                   
 

                                                                                                 

 ما الذي يلزم الزوج  من النفقة لزوجته ؟: ألة مس

 كتاب النفقات
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    يلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا، وكسوًة، وسكناها بما يصلح لمثلها

ووصل النزاع إلى القاضي فهل يعتبر حال الازوج   لو حصل نزاع في نفقة المرأة : مسألة 
 أو الزوجة؟

، فإن كان الزوج غنيًا ألزم بنفقاة غناي، وإن    صواب أن المعتبر حال الزوج عند النزاعال
 .كان فقيرًا ألزم بنفقة فقير، ولم يلزم بنفقة غني وال نفقة متوسط، حتى لو كانت هي غنية

، {{ُيُنِفُق ِمموا مَتاُه اللَُّهَلُيُنِفُق ذوو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قوِدَر َعَلْيِه ِرْزقوُه َفُل}}: يقول واهلل تعالى 
 ، [ 0: الطالق]{{ اَل ُيَكلِّفو اللَُّه َنُفًسا َإالَّ َما مَتاَها}}: والعلة

 [.0: الطالق]{{ اَل ُيَكلِّفو اللَُّه َنُفًسا َإالَّ َما مَتاَها}}، والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع 
 هل يلزم الزوج مؤونة نظافة زوجته ؟: مسألة 
على الزوج كلفة نظافة الزوجة، كالماء، : أي أنه يلزم الزوج مؤونة نظافة زوجته الصحيح

والسدر، والمشط، وأجرة الماشطة، ومنه الدهن والشامبو وما أشبه ذل ، فكل ما فيه نظافة 
 .الزوجة يلزم الزوج، والسبب أن هذا من النفقة، والواجب أن ينفق بالمعروف

تخدمها، وظاهر هذه العبارة أنه ال يلزمه خادم لها، وليس امرأة : أي« دون خادمها»: قوله
يدل على أن لها خادمًا، ولكن المراد دون مؤوناة  « دون خادمها»: األمر كذل ، بل إن قوله

نظافة خادمها، فنظافة الخادم ومؤونته على الزوجة، ال على الزوج، أو إذا كان الخادم لاه  
 .أجرة فمؤونته على نفسه

 م الزوج نفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها ؟هل يلز: مسألة 
: ، والادليل قولاه تعاالى   يلزم الزوج نفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها كالزوجة

 [ .221: البقرة]{{ َوُبُعوَلتوُهنو أ َحقُّ ِبَردِِّهنو ِفي َذَلَ }}
اإلضافة الحقيقة، فإذا قلت أن اهلل سمى المطلقين بعولة، واألصل في  اآليةوجه الداللة من 

هذه دار زيد، فاألصل أن الدار له، إاّل بدليل على أنها مستأجرة، أو ُمعاارة، أو  : ا مثاًل ا 
 .غير ذل ، وعليه فالمطلقات الرجعيات في حكم الزوجات

 .والرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح، على غير عوض، بعد الدخول 
 قة المطلقة طالقًا بائنا، وسكناها ؟هل يلزم الزوج نف: مسألة 
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، وإن لم تكن حاماًل فال شيء  المطلقة طالقًا بائنا ال نفقة لها وال سكنى إاّل أن تكون حاماًل
{{ َوَإْن كونو ُأواَلِت َحْمٍل َفأ ُنِفقووا َعَلْيِهنو َحتَّاى َيَضاْعَن َحْمَلُهانو   }}: لها، والدليل قوله تعالى

لتعليل فألنها تحمل للُمفاِرق جنينًا يجب علياه أن ينفاق علياه، وال    ، وأما ا[ 6: الطالق]
طريق إلى اإلنفاق على الجنين إاّل باإلنفاق على أمه، وليس لها كذل  ساكنى إال أن تكاون   

 .حاماًل 
قالت طلقني زوجي ثالثا فلم يجعل لاي رساول    (رضي اهلل عنها  فاطمة بنت قيسلحديَّ )

 . اهلل   سكنى وال نفقة
 هل تسقط نفقتها ؟ ًالو صارت المرأة ناشز: لة مسأ

معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، : وفي الشرع النشوز لغة من النََّشز هو االرتفاع،
ومن ذل  إذا كانت تأبى إذا دعاها إلى فراشه، أو تأبى إذا منعها من الخروج، أو تاأبى إذا  

 .ألزمها بالحجاب الشرعي اإلسالمي
 .فإنها تسقط نفقتها ت ناشزًا المرأة إذا كان

ا على األرجح ا أن األصل وجوب النفقة بمقتضى العقد، كما قاال النباي     والخالصة :
، وهذا األصل ال يمكن ساقوطه إال بمقتضاى   « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»

وتات  ، فمتى ف[هذه النفقة في مقابل االستمتاع: ]دليل شرعي، والدليل الشرعي هو أن يقال
المرأة االستمتاع أو كماله على الزوج بدون رضًا منه سقطت نفقتها، ومتى لام تفوتاه إاّل   

 .بإذنه فإنها ال تسقط؛ ألنه راٍض بذل ، هذه هي القاعدة التي هي مقتضى األدلة الشرعية
 المتوفى عنها زوجها هل لها  نفقة أو سكنى؟: مسألة 

ى، ولو كانت حاماًل، أما إذا لم تكن حاماًل فاألمر المتوفى عنها زوجها ال نفقة لها، وال سكن
 .ظاهر؛ ألنها بانت، وأما إن كانت حاماًل فال نفقة لها أيضًا

 ؟ أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة: فإن قيل
أن البائن في حال الحياة ا إذا كانت حاماًل ا أوجبنا اإلنفاق علاى زوجهاا فاي      : الجواب

: فنقول! ى عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة؟ماله، وأموا المتوف
 .ال نفقة لها وإن كانت حاماًل
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 ، هل هو بالخطبة أو بالعقد، أو بالدخول، أو بالتسليم متى تجب النفقة على المرأة: مسألة 
 ؟

، وأما العقد فتكاون  أما الخطبة فال تجب بها النفقة؛ ألنه لم يتم العقد وال تكون بها زوجته
به زوجته، ولكن ال تجب به النفقة؛ ألنه لم يستمتع بها، والنفقة تكون في مقابل االستمتاع 

 .بالزوجة
وأما الدخول فإنه ال عبرة به أيضًا؛ ألنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم والتمكين فإن 

حن مستعدون متاى شائت،   ن: العبرة تكون بالتمكين، فإذا تسلمها، أو بذلت نفسها، وقالت
 .فإنه تجب نفقتها 

                                                                                            
  
 

 ما هو اللعان ؟ : مسألة 
مشتق من اللعن ألن المالعن يقول في الخامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من  :اللعان لغة 
 . الكاذبين 

أن يحلف الرجل إذا رمى زوجته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصاادقين ، و   :عان شرعا الل
الخامسة أن لعنت اهلل عليه إن كان من الكاذبين ، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات 

 . إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقين 
 ؟  ما هي مشروعية اللعان: مسألة 

إذا رمى الرجل امراته بالزنا و العياذ باهلل ولم تقر هي بذل  ولم يرجع عن رمياه ، فقاد   
 . شرع اهلل اللعان 

امرأته عند النباي   أن هالل بن أمية قذف  (ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري  حديَّ) 
، إذا رأى يا رساول اهلل : فقال(. البينة أو حد في ظهر : )بشري  ابن سحماء، فقال النبي 

البيناة وإال حاد فاي    : )أحدنا على امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي  يقاول 

 اللعان  : كتاب 

 على المرأة متى تجب النفقة
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مان   والذي بعث  بالحق إني لصادق، فلينزلن اهلل ما يبارىء ظهاري  : فقال هالل(. ظهر 
َلْم َيكوْن َواّلِذيَن َيْرُموَن أ ْزَواَجُهْم َو: )تعالى هلوق وأنزل عليه عليه السالم  الحد، فنزل جبريل

َواُلَخاِمَساةو  ( )ّلُهْم شوَهَدمُء َإاّل أ نفوُسُهْم َفَشَهاَدةو أ َحِدِهْم أ ْرَبُع َشَهاَداٍت ِبالّلِه َإّنُه َلِمَن الّصاِدِقيَن
َع َشَهاَداٍت ِبالّلاِه  َوَيْدَرُؤُا َعُنَها اُلَعَذاَب أ ن َتُشَهَد أ ْرَب( )أ ّن َلْعَنَة الّلِه َعَلْيِه َإن َكاَن ِمَن اُلَكاِذِبيَن

فانصرف النباي   ( َواُلَخاِمَسَة أ ّن َغَضَب الّلِه َعَلْيَهآ َإن َكاَن ِمَن الّصاِدِقيَن( )َإّنُه َلِمَن اُلَكاِذِبيَن
إن اهلل يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكماا  : )فأرسل إليها، فجاء هالل فشهد، والنبي  يقول

قاال ابان   . إنها موجبة: ند الخامسة وقفوها وقالواثم قامت فشهدت، فلما كانت ع(. تائب
الأفضاح قاومي ساائر الياوم،     : فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: عباس

أبصروها، فإن جاءت به أكحل العيناين، ساابغ األليتاين، خادلج     : )فمضت، فقال النبي 
 ما مضى من كتااب  لوال: )فجاءت به كذل ، فقال النبي (. الساقين، فهو لشري  بن سحماء

 (.اهلل، لكان لي ولها شأن

 . تباطأت عن الشهادة ( تلكأت ) 
 . احجمت عن استمرارها في اللعنة ( نكصت ) 
أي ال أكون سبب فضيحتهم فيما بقاى مان األياام حياَّ     (  الأفضح قومي سائر اليوم)  

 . يعيرون بأن منهم امرأة زنت 
 . كحل  شديد سواد الجفون من غير(  أكحل العينين)
 . ضخمهما (  سابغ األليتين)
 . ممتلئ (  خدلج)

 لو قذف رجل امرأته بالزنا فما الواجب نحوها ؟ : مسألة 
 . أن توعدو هي بالزنا ، فيقام عليها الحد  إما( 1)
 . يأتي هو بأربع شهداء ، فيقام عليها الحد  أو( 2)

 . اللعان ، ويفترقان فرقة مؤبدة  أو( 3)

 شروط صحة اللعان ؟  ما هي: مسألة 
 :شروط صحة اللعان 

 :يكون بين زوجين  أن( 1)
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  [6 /النور ( ]َواّلِذيَن َيْرُموَن أ ْزَواَجُهْم: )تعالى هلوقل
قبول  فالن أو استمتع ب  في غير وطأ ، فال : يكون القذف بصريح الزنى ، فإن قال  أن( 2)

 . يدخل في اللعان 
  :يكون الزوجان مكلفان  أن( 3)

رفع القلم عن : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي ) 
 ( عن المجنون حتى ُيفيق   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 

 . يبدأ الزوج قبل المرأة  أن( 4)
ْم شوَهَدمُء َإاّل أ نفوُسُهْم َفَشَهاَدةو أ َحِدِهْم أ ْرَبُع َواّلِذيَن َيْرُموَن أ ْزَواَجُهْم َوَلْم َيكوْن ّلُه: )تعالى هلوقل

 0( َواُلَخاِمَسةو أ ّن َلْعَنَة الّلِه َعَلْيِه َإن َكاَن ِمَن اُلَكااِذِبينَ )6( َشَهاَداٍت ِبالّلِه َإّنُه َلِمَن الّصاِدِقيَن
َواُلَخاِمَساَة أ ّن  ) 1( ِبالّلِه َإّنُه َلِماَن اُلَكااِذِبينَ  َوَيْدَرُؤُا َعُنَها اُلَعَذاَب أ ن َتُشَهَد أ ْرَبَع َشَهاَداٍت )

 ( النور ) 9(َغَضَب الّلِه َعَلْيَهآ َإن َكاَن ِمَن الّصاِدِقيَن
أشهد باهلل لقد زنت زوجتي ،ويساميها ، ويقاول فاي    ) يقول الزوج  أربع مرات  أن( 5)

 ( أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين ) المرة الخامسة 
أشهد باهلل لقد كذب فيما رماني به من الزنا ، ثام تقاول فاي    : ثم تقول هي أربع مرات  

 . أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقين : الخامسة 
 اللعن أم الغضب ؟ : أيهما أشد : مسألة 

الغضُب أشد من اللعن ، وإنما الزمت بالغضب ألن زوجها أقرب إلى الصدق منها ، والزمت 
يضًا ألنها عالمة بحقيقة األمر فإذا أنكرت الحق مع علمها اساتحقت الغضاب ،   بالغضب أ

ولهذا كان اليهود مغضوبًا عليهم ألنهم علموا الحق و جحدوه ، فلما كاان ذنبهاا مشابهًا    
 . لذنب اليهود استحقت الغضب 

 
 

ا ، فهال  وتبين زوجها من زناه_ والعياذ باهلل _ إذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا : مسألة 
 يجب أن يطلقها زوجها ؟ 

 الزوج   نُيالِعإذا زنت المرأة  وجب طالقها وإن لم 
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وتبين زوجها من زناهاا ،  _ والعياذ باهلل _ إذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا والعياذ باهلل  
 :فإنه يجب أن يطلقها زوجها لألسباب اآلتية 

 . حتى ال يكون ديوثًا والعياذ باهلل ( 1) 
ثالثاة   :قال   ن النبي أ (حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع ) 

 . بَّ الَخ في أهلِه قرلمدمن الخمر و العاق و الديوَّ الذي ُي  : قد حرم اهلل عليهم الجنة 
بينهماا،   أن المرأة المتزوجة إذا زنات يفارق  : روي عن الحسن، وجابر بن عبد اهلل * 

ؤمن أن تفساد  فتل  ال ت ال أرى أن ُيمس  مثل هذه،: ) واستحب اإلمام أحمد مفارقتها وقال
 .  فراشه، وتلحق به ولدًا ليس منه

قاد قضات علاى    _  والعياذ باهلل _ وألنها بارتكابها لجريمة الزنا الشنعاء النكراء  ( 2) 
العالقة الزوجية وأتلفتها وطعنتها في مقتٍل عظيم ، وقتلت المودَة والرحمَة بينهما ، وذبحت 

رة بينهما  ألنها لم تخَش ربها  ، َفَوَكَلَها إلى فتستحيل العش*  الثقَة بينهما بسكين البأس  
نفسها ، وسلَب حفَظه عن فعِلها، فدمورت وأوبقت نفَسها حاين دنسات طهاارَة بيتهاا ،     
وانتهكت ُحرمَة زوِجها ، واستخفت بحقه ،  وأسقطت هيبتة من عينها حين َمكَّنات غياَره   

ُته ذلياًل بين الناس بُجْرمها، وصارت عارًا من نفسها ، فسقطت في الرذيلة ِبَوْحِلَها ، َوَصيوَر
صيورت منزلَته بين الناس ما بين ُمشفٍق عليه ُمُطِرِق الارأِس صاامت ، و   عليه بفوحشها ، 

متغامٍز عليه للخوِض في ِعْرِضه متهافت ، وثالٍَّ حقيٍر فيه  متشاِمت ، ورابٍع لئيم َيادوِعي  
ساكت ، ثم تراه يطلاب منهاا الُمقاِبال ، ألناه      لها المروءَة ألنه عن إخبار زوجها بفعلها

لسكوته عن إخبار زوجها قابل ، فصارت تنتقُل من دماٍر إلى دمار ، ومن ِخزٍي إلى عار ، 
ومن عاٍر إلى َشَنار  ، صار أشقى الناس ِبُجرمها ألنه لم توُكَسْر شوَكتوه إال بها ، كسار اهلل  

*  وهت  ِسَترها ، وأخرجها من الادنيا كلِّهاا   ظهرها ، وأعمى بصرها ، ودمور أعضاَءها ، 
فتعسًا لها بشنيِع ِفعلها ، وسحقًا لها  لشؤِمها ولؤِمها وخيانِتها لزوجها  ، وَتبوًا لهاا مان   

وتقشعُر الفضيلةو من فعلها ، *  امرأًة دنيئٍة خسيسٍة لم تخش ربها ولم تحفظ َغيبَة زوجها 
لما َتَخلَّت *  * للفضيلة طاعة ، ولها في الرزيلة باعا واحتوتها الرزيلةو لقبحها ، لم تمتثل 

عن خشيِة الرحمن وامتثال القرمن ، و لما جحدت قوله تعاالى هال جازاُء اإلحسااِن إال     
اإلحسان ، َوَكَلها المل  الديوان إلى العصيان والخاذالن واساتحواِذ الشايطان ،  فصاارت     
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وصدوع بنيانها ، وأتلفها وَشلَّ أركانها ، فاال   قاتلها اهلل*  ممقوتًة عند ربها في كِل زمان 
قبرها  اخائنة لعنًة تدخل معهتوؤتمُن مثلوها ، وال تُوصاُن من كانت على شاِكَلِتها ، لعن اهلل كل 

 .وتهلكها عند عرضه على ربه 
ت لقاد اساتبدل  *  هذه الِجِبلة الَنِكدة الشقية الَتِعسة التي فيه ِعَوٌج ال ُيرَجى اعتدالاه  *  

باالستقامة روغاَن الثعالب ، وَراَحت تبحَّو عن المثالب ، ولوال أنها أالَنت الجانب ما اقترب 
أنهم لم يفترسوها إال ألنهاا  :منها أحٌد من األجانب ، وال أظهروا لها المَخالب ، والحاصُل 

هالا  ،   منهاا   ب، ولو كانت غيَر ذل  ما اقتر( إذا خلْوا بمحاِرم اهلَل انتهكوها)كانُت ممن 
فلما  قدومت اللين ، فعلوا بها الفعل  الَمِشين ، وخانت زوَجها األمين ، فَخِسرت الدنيا والدين 
، وَتَعَرضت إلى سخط الجباِر ِذي القوِة المتين ، َصبو اهلل عليها أشدو العذاِب في كاِل وقاٍت   

قول أنشأت في نفاِس  فلما خضعت بال* وحين ، وأذاقها ألوانًا َشتى من العذاب الُمهين    
َفَيُطَمَع الَّاِذي ِفاي    ِباُلَقْوِل   َفَلا َتُخَضْعَن" كِل هالٍ  منها َغَرض وتناست أن اهلل تعالى يقول 

ولما زهدت في األخالِق النبيلة ، واستوطئت الِحيلة ، وقعت في الرزيلة *     " َمَرٌض َقُلِبِه
ِال   ، مكََّنت من نفسها َخِبيثًا مثلها هالا  ،   ومن َسواِد قلبها الَح*  ، وكان عاقبتها وبيال  

وكيف يعاِرفو  : مكان زوجها  المال  ، واستغفلت زوجها بذل  ، وقالت مستخفًة في نفسها 
زوجي ذل  ؟ وتناست أن رَبها ُمطَِّلٌع على كِل ذل  ،  وهو سبحانه أغيُر على محاِرِمه مان  

و اساتهانت بمراقباِة   *  َرها ببطِشه الَفِات    زوجها المال  ، ولو شاء لَهَتَ  ِستَرها ودمو
الملِ  الوهواب ، وتناست أن رؤيته َلُجْرِمها ال توْحَجُب ِبِحَجاب ، وأَصروت على الخياناة دون  
إياب ، وخانت زوجها حال الغياب  ،  َصبو اهلل عليها ألوان العذاِب من كِل باب ، وَحَشَرها 

جعلات اهلل  *  كذاب ،  وأْصالها ناَر جهنم  يوم يقوم الحسااب  يوم القيامة مع كِل ُمْسِرٍف 
أهون الناظرين إليها ، وهو سبحانه قادٌر عليها ، ولو شاء ألهلكها ومن َحَواَلْيها ، وتناست 
ِمَنَته عليها بزوٍج صالٍح يأوي إليها ، وتحتمي به دون من َحَواَلْيها ،  فبدولت الشكر الجزيل 

وبعد أن كانت في َحَرِم زوجها جوهرًة مصونة ، * * ، بالفعِل الوبيل  ، والعرفان بالجميل 
ولؤلؤًة مكنونة ، صارت بفوْحشها خائنًة مفتونة ، وِسُلَعًة َمْعفوونة ، وِسيرتها باين النااِس    

وبعد أن كانت في ُحرمِة زوجها في ِحصٍن وَمناعة ، صيو رت نفسها كاألًَ  * ِسِيَرًة ملعونة  
وبعد أن كانت مع زوجها في عزٍة ووقار ، وسكينٍة واستقرار ، *  متاحة   مباحا ، وسلعًة
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ونقاٍء ُيُشِبُه األبرار ، صيورت نفسها في ِذلٍة َوَصَغار ، وَتَشتوٍت وَدَماار ، وِخازٍي وعاار ،    
والحاصُل أنها لموا َجَحَدت ما أنعم اهلل عليها من الاِنَعم وتناسات ماا    * كأنها َمُطِلَيٌة بالقار 

براثِن الفتن ، صارت أهوَن علاى اهلل تعاالى مان    َمرها من الِمَنْن ،  وأُلَقت بنفسها في غ
التي تدَفُع بأنفها الَنَتن ، وال عَجب فقد زهدت في الطهارة وَغِرقت في ( الخونفساء)الِجْعالن 

ن ، وما ذل  إال تمامًا فإنها التجد ُبُغَيتها إال في مواضع الَقذِر والَنَت الخونفساءالقذارة ، كحاِل 
َلِخَسِة نُفِسها ودناءِة َطْبِعها وسواد قلبها ، ولو أحبها ربها لَعًصَمها وَحَفَظهاا عان ُساوء    
ِفْعِلها ، وكان َسْمَعها التي تسمُع به وبصَرها التي توْبِصُر به ، ويادها التاي تابطشو بهاا     

َتعاَذته َلُيِعَذنَّها ، لكناه سابحانه   وِرجلها التي تمشي بها ، ولئن سألته َلُيْعِطَينَّها ، ولئن اْس
التي تدفُع بأنِفها ( الخنفساء)أْبَغَضها لسواِد قلبها فصارت أهوَن على اهلل تعالى من الِجْعالن 

وبعد أن كان زوُجها يفتخُر بها ، ويتقَرُب إلى اهلل ِبودِّها  ، ويبذُل نفَسه من أجلهاا   *الَنَتن 
أشقى الناس ِبُجْرمها ، وأبغَض الناِس لها ، وصار يختفي ، عسى اهلل أن ينَفَعه بها ، صار 

من ِذُكِرها ، ويتبرأ إلى اهلل من ِفعلها ، وتقروب إلى اهلل بطالقها ، وطهور اسمه مان دناِس   
االقتران بها ، وَكِره الدنيا كلِّها من أجلها ، َفَلْيَتَها ماتت قبل ذل  ،  قبل أن توْوِرد  نفَساها  

لم تعرف للطهارة طريقا ، ولم تسل  للنقاء سابيال ،  * َمُطَمَعًا لكِل هال    المهال  ، وتصيَر
كم أوصاها زوجها بفعل المأمور وترِ  المحظور والبعِد *  وليس بينها وبين الصدِق ِقيال  

عن دواهي األمور ،  وكم أوصاها أن تحفظ َغْيَبَته في كِل األمور ، وأن ال توِشيَن ِعْرضاه  
لكْن ألن قلَبها َخِرٌب وبور ، وما فيه من نور  ، أ َبُت كل  ذل  وأَصَرُت علاى  بأي محظور ، 

الفجور ، مع َخبيٍَّ مثلها َمْحقور ،  وتناست أن اهلل تعالى يعلُم خائنَة األْعُيِن وماا توُخِفاي   
الصدور ،  فكيف بها إذا دخلت قبرها المحفور ، وما فيه من الادواهي واألماور ، تحات    

لصخور ، ثم ُسَئلت عن هذه األمور، أم كيف بها حين تقافو باين يادي ربهاا     الجنادِل وا
ه بفعلهاا  تا ويسألها عن هذه األمور ، وما ارتكبته في حِق زوجها المقهور ، والاذي جعل 

َمُنُحور ،  ثم لم تجد جوابًا على هذه األمور ،  هنال  تعرفو أنها ما كانت إال في غارور ،   
الصدور ،  وال ُيُكَتُب بالسطور ، لكنه ندٌم ال ينفُع في أي أمٍر مان  فتندم ندمًا ال يخطُر على 

األمور ، ال تجُد للسؤاِل جوابا ، وال للجواب صوابا ، وال تملُ  توبًة أو مآبا ، فُأسقط فاي  
َيَدْيها ، وال ينَفُعها من َحَواَلْيها ، فحينذا  تندُم ندمًا فوَق ما يخطُر بباٍل أو يدوُر في الخيال 
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ألنها بين يدي ربها الكبير الُمَتعال ، بذنبها الِعَضال ، لكنه ندٌم ال َينفُع بأي حاال ، فاال   ، 
، ألن  تتوْجِدي هنال  الحسرات وال تنفُع اآلهات ، وال تنفُع الِحَيُل مع رِب األرِض والسماوا
جها هي علَمه محيٌط بكِل شيٍء ماٍض وحاضٍر ومت ، هنال  تعلم علم اليقين أن خيانتها لزو

بئس الزاد ليوم الميعاد   ،  فورب السماواِت واألرِض إنما توعدون آلت  ،  أماا زوجهاا   
المقهور فإذا رأيته وجَدَته من ُجْرِحه َمُنُحور ،  وَكْرَبه ُيْبِكي الُصخور ، َوَزهَد فيها زهَد من 

 تحفاظ غيبتاه  ياة ،  حرٍة أب في القبور ، عاش يُطَمح في زوجٍة تقيٍة نقية ، عفيفٍة َحِييوة ،
ترافقه حتى تأتيه الَمِنيوة ، زوجٌة تْحَفظوه في نفسها ، ويبذُل َنُفَساه مان   و وتصون كرامته

أجلها ، زوجٌة  توِعينوه على الطاعة ، وتوِعدل معه لقياِم الساعة ،   لكن خاب أملوه بها ، وَكِره 
القرمن فيه ولم يعي معانيه ، قلاٌب لام    الدنيا من أجِلها ، وَقَتَله َسَواَد قلِبها ، قلٌب لم يؤثر

تدخل الخشيةو فيه وال التقوى تحتويه ، قلٌب لم ُيَلِيُنه القرمن ولم يخش الرحمن ، قلٌب جحد 
العصيان والخاذالن   َر، قلٌب صار أسي"  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" معنى قوله تعالى 

، فال يهنُأ بنوٍم كلما ذكار فعَلهاا ، وال     واستحواذ الشيطان ، صار حالوه ُيَنَغُص من ِذُكِرها
ينطفُئ لهيُب صدِره من فوْحِشها ، وال يغيُب فكُره عن ُجْرمها ، ، يتقلُب في هٍم وغم ، كأنما 

 .   يبكي الدم 
، ثم إن هذا أمٌر شنيٌع ال يطيقه رجٌل مسلٌم حٌر حيِّي  يخشى اهلل تعالى ، فما من مسالم إال  

، بل وِعرضه وشرفه أغلى عنده من حياته كما هو معلوم شرعأًَ  يغاُر على ِعرضه وشرفه
الثابت فاي  هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )وعقاًل وبداهًة ويتضح هذا وضوحًا جليًا في 

ه ُلا َلفليتَح من ِعْرضه أو شيء  ألخيه مظلمٌة لهمن كانت ) :قال  أن النبي  (الصحيحين 
إن كان له حسناٌت ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن ، ا درهم وال ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه من

 (.لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت عليه 
فقدوم العرض على كل شيء ألنه [ من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه: ]  قوله  :الشاهد 

فايس   أعز ما يملكه اإلنسان وأعز من كل شيء بل ويضحي اإلنسان من أجله بالنفس والن
الثابت في صاحيحي أباي داوود و    رضي اهلل عنه  زيند بنن سعيدحديَّ ) ويتضح ذل  من 

 . شهيد فهو أهله دون قتل من: قال  أن النبي ( الترمذي 

 ، ولذا قال سعُد بن ُعبادة رضي اهلل تعالى عنه قولَة الرجِل الحرِّ الحيِّي األبيِّ التقي النقي   
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ِبَحادِّ السايف ال    َلَضَرْبتوُهأي [   ٍحَضَرْبتوُه ِبالسوْيِف َغْيَر ُمْصفََّللو رأيت رجاًل مع امرأتي ] 
 ،األنصاري سيد الخزرج وأحد نقبائهموال عجب فإنه  بعرِضه ، 

َلَضَرْبتوُه لو رأيت رجاًل مع امرأتي  :أنه قال  (الثابت في  الصحيحين  سعد بن عبادةحديَّ )
أتعجبون من غيرة سعد، ألنا أغَير منه، واهلل  : )ذل  النبي  فقال ، فبلغٍحِبالسوْيِف َغْيَر ُمْصفَّ

 (. أغَير مني

 هو األنصاري سيد الخزرج وأحد نقبائهم  ( سعد بن عبادة)
أي ال أضربه بعرض السيف  ٍحَغْيَر ُمْصفَّه ، ومعنى صفح السيف أي عرض( : ٍحَغْيَر ُمْصفَّ)

 .بل بحدِّه 
تصوور حاَله من تموْعِر وجِهِه وفوراِن دمِِّه ولهياِب صادرِه    وإذا كان هذا هو حال من ]**[ 

إذا رأى رجاًل مع امرأته فكيف بمن تحقق من زناها والعياذ باهلل تعالى من ذل  ، إنه أماٌر  
 مشيٌن وفعٌل ُمِهين  ال يتحمله رجٌل مسلم 

موْعِر وجِهاِه وفاوراِن   من ت)، ثم هل يصير الرجل رجاًل حرًا أبِّيًا إال بهذه المشاعر النبيلة  
، وهل هو إذا فقد هذه المشاعر إال ِخنزيارًا َمساخًا   ( دمِِّه ولهيِب صدرِه َغْيرًة على زوجته

 .ميَت الِحس 
فإذا انسلخت المرأةو من ِعفتها كان ذلا  فاي حاِق    ! وهل توصاُن المرأةو إال بِعفتها ]**[ 
وعلى هذا فال ُيتصووُر ( في صدِره ال َيُنَطفئ  كسرًا ال ينجبر وُجرحًا ال َيُنَدِمل ولهيبًا)زوجها 

 . الرأفةو بها وال اإلبقاء عليها ووجب طالقها 
بينهماا،   أن المرأة المتزوجة إذا زنات يفارق  : روي عن الحسن، وجابر بن عبد اهلل  *

فتل  ال تؤمن أن تفساد   ال أرى أن ُيمس  مثل هذه،: ) واستحب اإلمام أحمد مفارقتها وقال
 ، وتلحق به ولدًا ليس منهفراشه

  النكراء وال تنسى أن اهلل تعالى قال في شأن هذه الجريمة الشنعاء  ( 3) 

 -الناور  : سورة( ]َواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن الّلِه َإن كونتوْم توْؤِمنووَن ِبالّلِه َواُلَيْوِم ااَلِخِر) 
 [2: األية

 .أي ال تأخذكم بهما رقة ورحمة  ( :ا َرْأَفٌة ِفي ِديِن الّلِهَواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَم) 
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هذا من باب اإللهاب والتهييج أي إن كنتم مؤمنون  ( :َواُلَيْوِم اآلِخِر َإْن كونتوْم توْؤِمنووَن ِباللَِّه) 
جريمة الزنى النكراء  أشنع  تصدقون باهلل وباليوم اآلخر فال تأخذكم شفقة بالزناة، فإن حقًا
 .ن أن تستدر العطف أو تدفع إلى الرحمة م
تنبيه : للمرأة في هذه المسألة بعد ارتكابها لجريمة الزنا الشنعاء ُحكمين: 
 :حكمها مع زوجها و حكمها مع ربها على التفصيل اآلتي  
ال ُيتصووُر الرأفةو بها وال اإلبقاء عليها ووجب طالقهاا لألساباب   ( : أما حكمها مع زوجها)

 .ف ذكرها السال
و حكم مرتكب الكبيرة عناد أهال   حكمها  حكم مرتكب الكبيرة ، ( : وأما حكمها مع ربها)

أنه ال يخلد في النار ما دام قد مات على التوحيد ، وأنه مستحٌق للعقوبة السنة والجماعة  
لكنه تحت مشيئة اهلل النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء مخذه بذنبه ، لكن مآله إلى الجناة  

 [ يدخل الجنة يومًا من األيام أصابه قبل ذل  اليوم ما أصابه ] ما دام قد مات على التوحيد 
مان  : النساء()إن اللََّه ال َيُغِفُر أن ُيُشَرَ  ِبِه َوَيُغِفُر َما ُدوَن َذَلَ  َلَمْن َيَشاُء: )لقوله تعالى    
 ( . 41االية

ثم تابت إلى اهلل تعالى ، هال  _ العياذ باهلل و_ هل المرأة إذا ارتكبت جريمة الزنا : مسألة 
 يسقط حق زوجها في اآلخرة؟
أن حق زوجها ال يسقط في اآلخرة بتوبتها إلى ربها تعالى  :فصُل الخطاِب في هذه المسألة 

ألن توبتها إلى ربها تعالى تتعلق بحق ربها تعالى  حيَّ أنها ارتكبت كبيارة مان الكباائر    
ذة إن شاء عفا عنها وإن شاء مخذها بذنبها ، لكن مآلهاا إلاى   وهي تحت مشيئة اهلل الناف

 الجنة ما دامت قد ماتت على التوحيد
 [ تدخل الجنة يومًا من األيام أصابها قبل ذل  اليوم ما أصابها ]  

أما حق زوجها المكلوم المطعوُن في شرفه  فال يسقط أبدا ألنها انتهكت ُحرمته ، واستخفت 
، وطعنته في أعز ما يملكاه   من عينها حين َمكَّنت غيَره من نفسها ، وأسقطت هيبتة بحقه

وصْيَرُته ذلياًل بين الناس بُجْرمها ، وصارت عاارًا علياه   *  اإلنسان وهو شرفه وعرضه 
بفوْحشها ، وألصقت به ذواًل ال يزال محفورًا في ذاكرته حتى يموت ، وألهبت في صدره لهيبًا 

رت منزلَته بين الناس ما بين ُمشافٍق علياه ُمُطاِرِق الارأِس     صيو *  ال ينطفُئ مادام حيا 
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صامت ، و متغامٍز عليه للخوِض في ِعْرِضه متهافت ، وثالٍَّ حقيٍر فيه  متشاِمت ، ورابٍع 
لئيم َيدوِعي لها المروءَة ألنه عن إخبار زوجها بفعلها ساكت ، ثم تراه يطلب منها الُمقاِبل ، 

ها قابل ، فصارت تنتقُل من دماٍر إلى دمار ، ومن عااٍر إلاى   ألنه لسكوته عن إخبار زوج
وصار زوجها أشقى الناس ِبُجرمها ألنه لم توُكَساْر شاوَكتوه إال بهاا ، كسار اهلل     *  شنار 

 ظهرها ، وأعمى بصرها ، ودّمر أعضاءها ، وهت  ِسُتَرها ،  وأخرجها من الدنيا كلِّها ،
 :قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[

وال يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة ، فإن التوبة وإن أسقطت حق اهلل ، فحاق العباد   
، فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته ، والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله ، بل ال  باق

 .[!يعدل عنده إال سف  دمه
خرج لها منها أبدا فاي  فالحاصُل أن  هذه الشِقيوة الَتِعَسة لقد أورطت نفسها في ورطٍة ال م

 الدنيا واآلخرة 
فإن زوجها متى تبين من جنايتها وخيانتها  تقاروب إلاى اهلل تعاالى    : فأما في الدنيا ]*[ 

بطالقها ، وطهور اسَمه من َدَنِس االقتران بها ، وتبرأ إلى ربه من ِفعلهاا، وصابو عليهاا    
 .ا ألشنِع جنايٍة في حقه الدعاء صبوا حتى ينَفِرَط ِعقُدها ، جزاءًا الرتكابه

وهي كذل  البد أن ترى عقوبة خيانتها لزوجها في الدنيا قبل اآلخرة إيمانًا وتصديقًا بقاول  
 :في الحديَّ اآلتي   النبي 

  : بابان معجالن عقوبتهما في الادنيا  :قال  أن النبي (  حديَّ أنس في صحيح الجامع)
   . البغي و العقوق 

 :الشاهد 
 أي قبل موت فاعليها   ( بابان معجالن عقوبتهما في الدنيا   )  قوله 

 .وليس هنا  ظلٌم أفحش  من خياتة الزوجة لزوجها أي مجاوزة الحد والظلم   ( البغي   )
يأخذ من حسناتها بقدر مظلمتها له ، فعند اهلل تجتمُع الخوصوم وُيُقَتُص : وفي اآلخرة ]*[  

بشع من مظلمِة خيانِة الزوجاِة لزوجهاا وهناا ناذكر     من الظالِم للمظلوم ، وليس هنا  أ
 : الحديَّ اآلتي 
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 لهمن كانت ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 
إن ، اوال درهم ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه فليتحلله من من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه

مظلمته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت علياه   كان له حسنات ُأِخَذ منه بقدِر
.) 
تنبيه :   هذه الفاحشة ال يصبر عليها وال يقرها في أهله إال الديوَّ الذي يقر الخناا

، كل منها صبر على فراق زوجته وادعى  عويمرو هالل في أهله، فهذان اثنان من الصحابة
معه وهو يعلم أنها قد فجرت، ولو مرة واحدة، وذل   والعنها ولم يقرها أن تبقى أنها زانية

على نسائهم، ال يرضى أحدهم أن يشاركه في امرأته شخص  ليل على حماستهم وغيرتهمد
في بيتاه مان ال يرضااه،     فراشه ، وال يرضى أن امرأته تخونه فتدخل أجنبي يفسد عليه

فإن ذل  حرام، وفعلهاا يعتبار    وتجلس على فراشه غيره، وتمكن من نفسها غير زوجها،
دياثة وإقرارًا لإلثام والحارام، ولام يكان      ذل  يعتبرخيانة لزوجها، وإقرار الزوج على 

وهكذا أيضًا كل غيور، وكل من عنده حماسة وغيرة علاى   .الصحابة يقرون شيئًا من ذل 
 . أهله محارمه ال يقر الخنا في

وعلى هذا إذا تحقق الزوج أن الزوجة قد خانته في فراشاه  إن علياه أن يفارقهاا وأال    
فيخبرهاا   فيما بينه وبينها حتى يكون ذل  عذرًا له عنادها،  سترها ، ولكن يخبرها يكشف

 .بأنه قد اطلع على كذا وكذا 
 ؟لعن بعض عصاة المسلمين هل يجوز : مسألة 
 على سبيل العموملعن بعض عصاة المسلمين يجوز 

جاءت النصوص الشرعية بلعن أصحاب بعض المعاصي على سبيل العموم واإلطالق، بذكر 
 . وصف المعصية

 : ما ورد في ذل  ما يليوم
 [.11: هود]{ أ اَل َلْعَنةو الّلِه َعَلى الظَّاَلِميَن} :قول اهلل تعالى

 [.61: مل عمران]{ثومو َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنةو الّلِه َعَلى اُلَكاِذِبيَن} :قول اهلل تعالى و
 :ومن السنة الصحيحة ما يلي 

 :قال  أن النبي  (في الصحيحين الثابت هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000551&spid=129
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000551&spid=129
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000549&spid=129
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 .(لعن اهلل السارق يسرق البيضة فتقطع يده) 
لعان اهلل  )قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنهما –ابن عمر حديَّ ) 

 ( .الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة
 :قاال    نبي أن ال (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه علي بن أبي طالب حديَّ ) 
لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من موى محدثًا، ولعن اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل )

 .([5])(من غير منار األرض
لعن رسول : قال  (الثابت في صحيح مسلم  مااهلل عنهرضي بن عبد اهلل  جابرحديَّ ) ( 1)

 . هم سواء: مكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال اهلل 
 : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهما–ابن عمر حديَّ ) ( 9)
ملهاا  لعن اهلل الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصارها ومعتصارها، وحا  )

 ( .والمحمولة إليه
فهذه النصوص ونحوها تدل على جواز لعن فاعل تل  المعاصي ال علاى جهاة التعياين    

لعن اهلل مكل الربا، ولعان اهلل  : لألشخاص، بل يلعن العاصي بوصفه ال بشخصه، فيقال مثاًل
السارق، أو أكلة الربا ملعونون، والسارقون ملعونون، ولعنة اهلل علاى الظلماة، وعلاى    

 .الكاذبين ونحو ذل 
تنبيه :  وهذا اللعن على سبيل العموم ألصحاب المعاصي التي جاءت النصوص بلعن

 .ه فاعليها ال خالف في جواز
 هذا دليل لجواز لعان غيار  " " لعن اهلل السارق" :اإلمام النووي في شرحه لحديَّ قال ]*[

أ اَل } :تعاالى  ائز كما قال اهللالمعين من العصاة؛ ألنه لعن للجنس ال لمعين، ولعن الجنس ج
 {َلْعَنةو الّلِه َعَلى الظَّاَلِميَن

تنبيه : واللعنة تجوز مطلقًا لمن لعنه اهلل ورسوله) :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية} 
 للعقوباة،  العام يدل على أن من فعل تل  المعصية فهو مستحق للعناه، ومعارض   اللعن

العاماة   ع عن ارتكاب تل  المعصية، وهاذه اللعناة  فيحصل من هذا اإلطالق الزجر والرد
معاه إيماان    المذكورة في النص قد تلحق بعض األشخاص فتكون سببًا في عذابه ويكون

 . يمنعه من الخلود في النار، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة

http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=138&aid=544#_ftn5
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 (1/226" )القول المفيد"وقال الشيخ ابن عثيمين في  ]*[
( لعان المعاين  )فااألول   أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ الفرق بين لعن المعين ولعن "

فإذا رأيت محدثا ، فال تقل  جائز ،( لعن أهل المعاصي على سبيل العموم)ممنوع ، والثاني 
سبيل العموم ، والدليل على ذلا    لعنة اهلل على من موى محدثا ، على: لعن  اهلل ، بل قل 

العن فالناا  ! اللهم : )ن من أهل الجاهلية بقوله المشركي أن النبي  لما صار يلعن أناسا من
ليس ل  من األمر شيء أو يتوب علايهم أو  : ) بقوله تعالى  نهي عن ذل ( وفالنا وفالنا 

  . اها "رواه البخاري ( يعذبهم فإنهم ظالمون
 هل يزوج للزوج أن يدعو على زوجته إذا زنت والعياذ باهلل ؟: مسألة 

، ألن ظلم العباد بئس الزاد ليوم الميعاد ، فالظلم ظلمااٌت ياوم    منه ح اهلل الظلم، وحذر قبو
القيامة ، ودعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين اهلل حجاب  ، ودعوة المظلوم مستجابة 

 . وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه    
 [11: اآلية -غافر  :سورة( ]َما َللّظاَلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاُع: )قال تعالى

 محب ( ما للظالمين من حميم) 
تقبل شفاعته ال مفهوم للوصف إذ ال شفيع لهم أصال فما لنا من شافعين ( وال شفيع يطاع)

  أوله مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا فرضا لم يقبلوا
  [01: اآلية -الحج : سورة( ]َوَما َللّظاَلِميَن ِمن ّنِصيٍر: )قال تعالى و
 يمنع عنهم عذاب اهلل( من نصير)باإلشرا  ( وما للظالمين) 
    42 / إبراهيم( َتْحَسَبنو اللََّه َغاِفاًل َعموا َيْعَمُل الظَّاَلُموَن  َوال: ) قال اهلل تعالى  و

 :ومن السنة الصحيحة التي بينت شناعة الظلم ما يلي 
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلى  قال رسول اهلل  :قال ( حديَّ ابن عباس في الصحيحين ) 

إن  ستأتي قومًا  أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل  : اليمن 
وأن محمدًا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قد فرض علايهم خماَس   

ل  فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة صلواٍت في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذ
تؤخذ من أغنيائهم فتورُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإيا  وكارائَم أماوالهم ،   

 . واتِق دعوَة المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب 
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 [ واتِق دعوَة المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب ]  قوله  :الشاهد 
اتقوا دعوة المظلاوم فإنهاا   : قال  أن النبي ( ة بن ثابت في صحيح الجامعحديَّ خزيم)
   . و عزتي و جاللي ألنصرن  و لو بعد حين   : على الغمام يقول اهلل  ُلَمْحتو
أي اجتنبوا دعوة من تظلمونه وذل  مساتلزم لتجناب جمياع      ( اتقوا دعوة المظلوم   ) 

وأفصح عبارة ألنه إذا اتقى دعاء المظلوم فهاو   أنواع الظلم على أبلغ وجه وأوجز إشارة
أبلغ من قوله ال تظلم وهذا نوع شريف من أنواع البديع يسمى تعليقًا ثم بين وجه النهاي  

 بقوله 
أي يأمر اهلل برفعها حتى تجاوز الغمام أي السحاب األبيض   ( حمل على الغمام فإنها تو  ) 

 .حتى تصل إلى حضرته تقدس 
بالم القسم ونون التوكيد الثقيلة وفتح الكاف أي   ( عزتي وجاللي ألنصرن  يقول اهلل و  )

 ألستخلصن ل  الحق ممن ظلم  
 أي أمد طويل بل دل به سبحانه على أنه يمهل الظالم وال يهمله   ( ولو بعد حين   ) 
اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى قال  أن النبي ( حديَّ ابن عمر في صحيح الجامع) 

   . السماء كأنها شرارة 
كناية عن سرعة الوصول   ( اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة   ) 

وكلماا    { أّمن يجيب المضطر إذا دعاه   } ألنه مضطر في دعائه وقد قال سبحانه وتعالى 
شارر ماا   قوي الظلم قوي تأثيره في النفس فاشتدت ضراعة المظلوم فقويت استجابته وال
  . تطاير من النار في الهواء شبه سرعة صعودها بسرعة طيران الشرر من النار 

دعوة المظلوم مستجابة و إن كان  : قال أن النبي ( حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع)
   . فاجرا ففجوره على نفسه 

أنواع الظلام   أي يستجيبها الّله تعالى يعني فاجتنبوا جميع  ( دعوة المظلوم مستجابة   ) 
  لئال يدعو عليكم المظلوم فيجاب 

وال يقدح ذل  في استجابة دعائه ألناه مضاطر     ( وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه   )
ونشأ من اضطراره صحة التجائه إلى ربه وقطعه قلبه عما سواه ولإلخالص عند الّله موقع 

 .  { عاه أّمن يجيب المضطر إذا د  } وقد ضمن إجابة المضطر بقوله 
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  : بابان معجالن عقوبتهما في الادنيا   : قال أن النبي ( حديَّ أنس في صحيح الجامع) 
   . البغي و العقوق 

  أي قبل موت فاعليها   ( بابان معجالن عقوبتهما في الدنيا )  
  أي مجاوزة الحد والظلم   ( البغي   )
 . لم ظلماٌت يوم القيامة الظ: قال   أن النبي  ( حديَّ ابن عمر في الصحيحين)
بأخذ مال الغير بغير حق أو التناول من عرضه ونحو ذل  قال بعضاهم    ( اتقوا الظلم   ) 
 ليس شيء أقرب إلى تغيير النعم من اإلقامة على الظلم   : 
فال يهتدي الظالم يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا فربماا    ( الظلم ظلمات يوم القيامة  ) 

في وهدة فهو في حفرة من حفر النار وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب ألنه لو  أوقع قدمه
استنار بنور الهدى تجنب سبل الردى فإذا سعى المتقون بنورهم الحاصل بسابب التقاوى   

 . احتوشت ظلمات ظلم الظالم فغمرته فأعمته حتى ال يغني عنه ظلمه شيئًا 
: قاالوا   ؟ المفلاس   نأتدرون م :قال    أن النبي ( حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم)

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة   : فقال . المفلس فينا من ال درهم له وال متاع 
قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سف  دم هاذا و  و و صيام و زكاة و يأتي بصالٍة

ى ماا  قَضه قبل أن ُيحسناتوى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت عِطضرب هذا فُي
   . رح في النار رحت عليه ثم طوخذ من خطاياهم فطوعليه ُأ

يملي للظالم حتى إذا إن اهلل تعالى َل: قال   أن النبي  ( حديَّ أبي موسى في الصحيحين) 
  . أخذه لم يفلته 

والتأخير وإطالاة  بفتح الالم األولى أي ليمهل واإلمالء اإلمهال   ( يملي إن الّله تعالى َل  ) 
  العمر 

إنما نملي لهم   } زيادة في استدراجه ليطول عمره ويكثر ظلمه فيزداد عقابه   ( للظالم   )
 فإمهاله عين عقابه  { ليزدادوا إثمًا 

  أي أنزل به نقمته   ( حتى إذا أخذه   )
 . أي لم يفلت منه   ( فلته لم ُي  )
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 لاه من كانت ) :قال  أن النبي  (في الصحيحين الثابت هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
إن ، اوال درهم ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه فليتحلله من من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه

كان له حسنات ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت علياه  
.) 

ذل  جواز أن يدعو المظلوم على مان ظلماه ،    ومن هنا يتضح قبح الظلم  ويتضح ك ]**[
وأن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه ، وأن دعوة المظلوم ليس 
بينها وبين اهلل حجاب ، وعلى ذل  فيجوز للزوج أن يدعو على زوجته إذا هاي ارتكبات   

 :جريمة الزنا وذل  من وجهين 
بها لجريمة الزنا هي أبشع ظلم ارتكبتاه فاي حاق    أن خيانة الزوجة لزوجها وارتكا( 1)

زوجها ألنها بخيانتها له تكون قد طعنته في ِعْرضه وشرفه و دينه  ومروءته ، وتكون قد 
أسقطت هيبته بين الناس ، وتكون قد ألصقت به ذاًل ال يزال محفورًا في ذاكرته حتى يموت 

 .يا ، وتكون قد ألهبت في صدره لهيبًا ال ينطفُئ ما دام ح
أي ال تأخاذكم بهماا ِرقاٌة    ( وال تأخذكم بهما رأفاة )أن هذا هو الموافق لقوله تعالى ( 2)

ورحمة ألن جريمة الزنا النكراء أشنع من أن تستدر العطف أو تدفع إلى الرحمة ،  فمان  
 ( وال تأخذكم بهما رأفة)تصور غير ذل  قلنا له أأنت أرحم من اهلل تعالى حين قال 

ة التي تبين عاقبة الظالم حين سمح لنفسه أن يستخف بالمظلوم ويشاينه  وإلي  هذه القص
 :بما يعيب به دينه 

فاإن   ):ودعائه على ذل  الرجل الذي قال فيه أخرج البخاري من قصة سعد بن أبي وقاص
أماا والّلاه   : ، قال ساعد ( بالسوية وال يعدل في القضية سعدًا ال يسير بالسرية وال يقسم

وأ ِطْل فُقاَره   الّلهّم إْن كان عْبد  هذا كاذًبا قام رياًء وسمعًة ، فأطْل عمره ، : ألْدعوّن بثاُلٍَّ
قال عباد   .أصابُتني دْعوة سْعٍد شيٌخ مُفتوٌن: فكان الرجل يقول بعد ذل  . ، وعّرضه لُلفتن 

فأنا رأيته بعد، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجاواري فاي   : المل 
 . يغمزهنالطرق 
عنه  وهو  ىإذا كان هو التصرف الصادر من سعد ابن أبي وقاص رضي اهلل تعال: الشاهد 

التقي النقي الحيّي األبي وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة تجده يدعو على من َشااَنه  
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وعابه  بكالم يقدح في دينه وعدله  فما ظن  بمن طعنت زوجها  في ِعْرضِه وشرفه الاذي  
،  فال ش  أن من المعلوم شرعًا وعقاًل وبداهًة أن ِعرض اإلنساان هاو     ا يملهو أعز م

أعز عنده من كل شيء ، ويضحي اإلنسان من أجله بالنفس والنفيس ويتشهد لذل  باآلتي 
 : 
 ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه ه منُلَلفليتَح من ِعْرضه أو شيء  ألخيه مظلمٌة لهمن كانت )

ن له حسناٌت ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن لم تكن له حسانات ُأِخاَذ مان    إن كا، ا وال درهم
 (.سيئاته َفُحِملت عليه 

فقدوم العرض على كل شيء ألنه [ من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه: ]  قوله : الشاهد 
أعز ما يملكه اإلنسان وأعز من كل شيء بل ويضحي اإلنسان من أجله بالنفس والنفايس   

الثابت في صاحيحي أباي داوود و    رضي اهلل عنه  زيند بنن سعيدحديَّ ) من  ويتضح ذل 
 .  شهيد فهو أهله دون قتل من: قال  أن النبي ( الترمذي 

مما دوناه  [ من باب أولى ] ومن هنا يتضح أن الدعاء على من طعن اإلنسان في ِعْرضه 
 . من المظالم 

 بغيِر إذن زوجها ؟هل يجوز للمرأة أن تكلم رجاًل أجنبيًا : مسألة 
 أجنبيًا بغيِر إذن زوجها بنص السنة الصحيحة ال يجوز للمرأة أن تكلم رجاًل 
 أن نهى  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه حديَّ عمرو ابن العاص ) 

   .  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم
 بتساويل  الفاحشاة  فاي  لوقوعا مظنة ألنه  (  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم أن نهى  )

  .  محارم غير رجال في والكالم ، الشيطان
 بتساويل  الفاحشاة  فاي  الوقوع مظنة ألنه  (  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم أن نهى  )  

، أال فلتحذر العاقلة وُلَتُنَتبه الغافلة فال تتساهل مع رجٍل أجنبٍي عنهاا بغيار إذن    الشيطان
بها إلى الهوِة السحيقة ، وربما كان ذل  سببًا في هالكهاا فاي     زوجها فلربما أفضى ذل 

الدنيا واآلخرة ، وربما َزلَّت قدُمها بعد ثبوتها وانزلقت في ورطٍة ال مخرج لها منها أبدا  ، 
ْع َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اَل َتّتِبُعوُا خوطوَواِت الّشْيَطاِن َوَمان َيّتِبا  ): وال تنسى أن اهلل تعالى يقول 

 [21: النور : سورة( ]خوطوَواِت الّشْيَطاِن َفَإّنُه َيْأُمُر ِباُلَفْحَشآِء َواُلُمُنَكِر
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هل يسن في اللعان أن يأمر القاضي من يضع يده على فم الزوج أو الزوجة عناد  : مسألة 
 الخامسة و يقول إنها موجبة ؟ 

 . صحيحة على أن هذا جائز الدلت عليه السنة الثابت 
حين أمر رجاًل  أن النبي ( و النسائي أبي داوود ابن عباس الثابت في  صحيحي حديَّ ) 

 .  أمر المتالعنين أن يتالعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة
 إذا تم اللعان فماذا يترتب عليه ؟ : مسألة 

 : يترتب على ذل  ثالثة أمور 
هالل بن أمية التي ذكرناها في أول هذا البااب ،  الحد ، و الدليل على ذل  قصة  يسقط( 1)

و أنزل اهلل تعالى ميات  (البينة وإال حد في ظهر ))جعل يقول لهالل بن أمية  فإن النبي 
 . اللعان التي برئت ظهر هالل بن أمية من الحد 

الفرقة بينهما ، وهي فرقة مؤبدة تصبح محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا ال تحل لاه   تثبت( 2)
 .بدًا ، ال بعد زوج وال بدون زوج أ
العن بين رجاٍل و   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . امرأة فانتفى من ولدها ففروق بينهما وألحق الولد بالمرأة 
 من العن زوجته هل يجوز له أن يسترد الصداق ؟ : مسألة 

أن من العن زوجته فال يساتحق لاه أن يساترد     علىالسنة الثابتة الصحيحة دلت عليه 
الصداق ، فإن كان صادقًا فيما اتهمها به فالصداق بما استحله من فرجها ، وإن كان كاذبًا 

 . فذا  أبعُد له 
حسابكما علاى اهلل،  : )للمتالعنينقال  أن النبي  (حديَّ ابن عمرالثابت في  الصحيحين )

ال مال ل ، إن كنت صدقت عليها فهو : )مالي؟ قال: لقا(. أحدكما كاذب، ال سبيل ل  عليها
  (.بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذل  أبعد ل 

هل يجوز للرجل أن ينتفي من ولده لمجرد أن لونه مختلف عن لوناه أو شاكله   : مسألة 
 مختلف عن شكله ؟ 

 . ال يجوز ذل  مطلقًا ، فلعل ذل  َنَزعة ِعْرق 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      612 

يا : فقال النبي  أن رجاًل أتى(الثابت في  الصحيحين  رة  رضي اهلل عنه أبي هريحديَّ )
ماا  : )نعام، قاال  : قال ؟هل ل  من إبل: )رسول اهلل، إن امرأتي ولدت غالمًا أسود، فقال

 لعلاه : قاال  ؟ فأنى ذلا  : )نعم، قال: قال ؟ هل فيها من أورق: )حمر، قال: قال ؟ ألوانها
  (هذا نزعه عرقفلعل ابن  : )نزعه عرق ، قال

 أي لونه بياض في سواد ، وهو أطيُب اإلبل لحمًا ( أورق ) 
  
 

                                                 

  
 . من ولدت زوجته ولدًا أمكن كون الولد من الزوج لحقه نسبه ما لم ينفه باللعان 

الولاُد  : قاال   النباي   أن (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 . للفراش و للعاهر الحجر 

و المارأة ال تكاون فراشاًا إال إذا وطأهاا زوجهاا ،      ( الولُد للفراش ) قوله  :الشاهد 
 . فالمقصود بالفراش ، ولمن وطئت على فراشه 

 ما هي األحوال التي يمكن أن يولد له فيها ؟ : مسألة 
 : األحوال التي يمكن أن يولد له فيها 

 .يكون ممن يولد لمثله ، كابن عشر سنوات  أن( 1)
: قال  النبي أن ( و الترمذي أبي داوود حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيحي ) 

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبنااء عشار وفرقاوا    
 .  بينهم في المضاجع

بالتفريق في المضاجع يادل علىإمكاان    أمره (  وفرقوا بينهم في المضاجع: )الشاهد 
 . الوطء الذي هو سبب الوالدة 

 . يتحقق أنه وطأها بالفعل ألنها ال تكون فراشًا إال بالوطأ  أن( 2)
تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤها ألن أقل الحمل الذي يعيش ستة أشهر الاذي   أن( 3)

 . هو أقُل الحمل الذي يعيش 

أربع سنوات منذ أبانها زوجها ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقروء بنااءًا  تلده دون  أن( 4)
 . على أن أكثر مدة للحمل أربع سنوات 

 فيما يلحق من النسب : فصل
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طلق زوجته طالقًا رجعيًا فتلد بعد مضي أربع سنوات منذ طلقها و قبال انقضااء    إذا( 5)
 . العدة 

به ألن األماة  وطأ السيد أمته وولدت لستة أشهر فأكثر من هذا الوطأ يلحقاه نسا   إذا( 6)
                                              (     الولد للفراش ) صارت فراشًا لسيدها بوطأه لها فتدخل في عموم قوله 

 

 كتاب البيوع
 
 
 
 

 ):قاال   النباي   أن (الثابت   الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 رجاالً  له من أن يأتَي على ظهره، خيٌر له، فيحتطبوْبكم َحوالذي نفسي بيده، ألن يأخذ أحد

 (عهَنأو َم ه، أعطاُهفيسأَل
 بتاء االفتعال وفي مسلم فيحطب بغير تاء أي يجمع الحطب   ( فيحتطب   )
أصحاب الجناة يومئاذ خيار      } ليست خير هنا أفعل تفضيل بل من قبيل   ( خير له   )

    { مستقرًا 
أي من سؤال الناس أمرًا دنيويًا أعطاوه أو منعاوه وإن كاان      ( اس من أن يسأل الن  )

وهذا حَّ على التعفف وتفضيل   ،االكتساب بعمل شاق كاالحتطاب لثقل المنة أو ذل الخيبة 
  . الكسب والسبب على البطالة 

 ما أكل أحٌد ):قال  النبي  أن( حديَّ المقدام بن معد يكرب الثابت في  صحيح البخاري )
  (من عمل يده من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي اهلل داود كان يأكُل قط، خيٌر ٌمطعا

 أن مان   ) خيرًا أكاًل أي محذوف لمصدر صفة بالنصب  (  خيرًا قط طعامًا  أحد أكل ما  ) 
 منهاا  كثيارة  لفوائد متضمن وهو الحالل الكسب على تحريض وفيه (  يده عمل من يأكل

 مان  أسبابهم بتهيئة الناس إلى النفع وإيصال لغيره العمل كان إن ةاألجر آلخذ النفع إيصال
 واللهو البطالة عن فيسلم به الكاسب يشتغل أن ومنها ذل  وغير وخياطة وغرس زرع نحو

 إلاى  واالحتياج السؤال ذل عن التعفف ومنها ومرحها طغيانها فيقل به النفس كسر ومنها

 ستحباب الحَّ على المكاسبا
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 ذلا   أكد ثم القوة ذي الرزاق من بل الكسب من الرزق يعتقد ال أن المكتسب وشرط الغير
  بقوله تقريرًا وزاده عليه وحرض

 لقوتاه  ويبيعاه  الحدياد  من الدروع في  (  يده عمل من يأكل كان داود الّله نبي وإن  )
 فاي  خليفاة  كاان  ألناه  لحاجة يكن لم يده عمل على أكله في اقتصاره لكون داود وخص
 فاي  أوقاع  بدليله الشيء ذكر وأن التوكل ينافي ال كسبال أن وفيه األفضل أراد بل األرض
  .  نفسه أو لغيره كونه من أعم اليد عمل إذ اإلجارة وجواز النفس

قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 ( كان زكرياء نجارًا ) :
 يده كسب عن ]  يتكبر أن له ينبغي ال أحد كل أن إلى إشارة فيه  (  نجارًا  زكريا كان  )   

 وأنهاا  الماروءة  تسقط ال التجارة أن وفيه الحرفة هذه اختار درجته علو مع الّله نبي ألن
  .  الفضائل أهل مناصب من ينقص ال بها فاالحتراف فيها دناءة ال فاضلة

  
 
 
معه من غيار حقاه ويمنعاه    يج  ، فالغنى بغير تقوى هلكة   ( ال بأس بالغنى لمن اتقى )

ويضعه في غير حقه فإذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير قال محمد بن 
الغني إذا اتقى متاه الّله أجره مرتين ألنه امتحنه فوجده صادقًا وليس من اماتحن    : كعب 

  كمن ال يمتحن 
العبادة فالصحة ماال  فإن صحة البدن عون على   ( والصحة لمن اتقى خير من الغنى   )

 ممدود
نعام الماال    : قال أن النبي ( حديَّ عمرو بن العاص  الثابت في  صحيحاألدب المفرد)

 . الصالح للمرء الصالح 
ال بأس بالغنى لمن  : قال أن النبي ( حديَّ يسار بن ُعبيد  الثابت في  صحيح ابن ماجة)

  .  النعيم اتقى و الصحة لمن اتقى خير من الغنى و طيب النفس من

 ال بأس بالغنى لمن اتقى
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  :قال  أن النبي ( حديَّ أبي كبشة األنماري  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة ) 
 َإنََّما الدلُنَيا أل ْرَبَعِة َنَفٍر َعْبٍد َرَزَقُه اللَُّه َمااًل َوِعُلمًا َفُهَو َيتَِّقى ِفيِه

َزَقُه اللَُّه قًّا َفَهَذا ِبأ حسِن  اُلَمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل  َرَربوُه َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َوَيْعَلُم َللَِّه ِفيِه َح 
ُهَو ِبِنيوِتِه وهما في األجاِر  َيْرُزُقُه َمااًل َفُهَو َيقووُل َلْو أ نو لي َمااًل َلَعِمُلتو ِبَعَمِل فواَلٍن َفِعُلمًا َوَلْم 

َربواُه َواَل  في َماَلِه اَل َيتَِّقى ِفياِه   ُزُقُه ِعُلمًا َفُهَو َيُخِبطوَسَواٌء ،  َورجٍل  َرَزَقُه اللَُّه َمااًل َوَلْم َيْر
َورجٍل َلْم َيْرُزُقاُه اللَّاُه    َيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َواَل َيْعَلُم َللَِّه ِفيِه َحقًّا فهو  ِبأ سوِء اُلَمَناِزِل عند اهلل 

 .َلَعِمُلتو ِبَعَمِل فواَلٍن َفُهَو ِبِنيوِتِه وهما في الوزر َسَواٌء  َمااًل َواَل ِعُلمًا َفُهَو َيقووُل َلْو أ نو لي َمااًل
ال خيَر فيمن ال يريد المال من ِحله يكفو باه   :قال سعيد ابن المسيب رحمه اهلل تعالى  ]*[

 . وجهه عن الناس ، ويصل فيه رحمه ويعطي منه حقه 
 اننا هذا سالُح المؤمنين  المال في زم :وقال سفيان الثوري رحمه اهلل تعالى  ]*[
أنت تأمرنا بالزهد والتقلال   :وقال الفوَضيُل ابن ِعياض البن المبار  رحمها اهلل تعالى  ]*[

 والُبلغة ونرا  تأتي بالبضائع من بالد خورسان إلى  البلد الحرام كيف ذا  ؟   
ن به وجهي وأكرم يا أبا علي إنما أفعل ذل  ألصو :فقال ابن المبار  رحمه اهلل تعالى  ]*[

به عرضي وأستعين به على طاعة ربي ، ال أرى هلل حقًا إال سارعت إليه حتى أقوم باه ،  
 .  ما أحسن ذا إذا تم ذا : فقال الفضيل 

 . لوال أنت وأصحاب  ما اتجورت : وقال ابن المبار  مرًة للفضيل 
 ضيل وابن السما  وابن علية لوال خمسٌة ما اتجورت ، السفيانان وف: وقال ابن المبار  مرًة 

   

  
 
قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح ابن ماجة جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
أيها الناس اتقوا اهلل و أجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهاا و إن   :

   .  محُر أبطأ عنها فاتقوا اهلل و أجملوا في الطلب خذوا ما حل و دعوا ما
ترفقوا في السعي في طلب حظكم من الرزق   ( أيها الناس اتقوا الّله وأجملوا في الطلب *)
فهو ال بد يأتيها فال فائادة    ( فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها   ) 

في طلبه لالنهما  واالستشراف والرزق ال ينال بالجد وال باالجتهاد وقد يكدح العاقل الذكي 

 الحَّ على االقتصاد في طلب الرزق
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هذه المطالب إنما تحصل وتساهل  ، وفال يجد مطلوبه والغر الغبي يتيسر له ذل  المطلوب 
 فقد تارى   { قسمنا بينهم معيشتهم نحن }ام ال يمكن منازعته ومغالبته بناء على قسمة قسو

وقرن ذل  باألمر بالتقوى ألنها من األوامر الباعثة علاى  ، مرزوقًا وعالمًا محرومًا  ًاأحمق
جماع الخير إذ معها تنكف النفس عن أكثر المطالب وترتدع عن الشاهوات وتنادفع عان    

أي اطلبوا الرزق طلبًا   ( فاتقوا الّله وأجملوا في الطلب   ) المطامع ومن ثم كرر ل  فقال 
 رفيقًا وبين كيفية اإلجمال بقوله فيه 

 لكم تناوله   ( خذوا ما حل   )
  ( ا حرم م  ) أي اتركوا   ( ودعوا   )
الرزق أشد طلبا للعبد  :قال  أن النبي (   حديَّ أبي الدرداء  الثابت في  صحيح الجامع)

  .  من أجله
ألن الّله تعالى وعد به بل ضمنه ووعاده ال يتخلاف     ( الرزق أشد طلبًا للعبد من أجله )

لما ال يقدر له  وضمانه ال يتأخر ومن علم أن ما قدر له من رزقه ال بد له منه علم أن طلبه
  : الرزق يطرق على صاحبه الباب وقال بعضهم   : عناء ال يفيد ولهذا قال بعض األنجاب 

  . الرزق يطلب المرزوق وبسكون أحدهما يتحر  اآلخر 
والسقيم عاجز والعمر الذي أعطى به يقوم العبادة والصحة مع الفقر خير من الغناى ماع   

  العجز والعاجز كالميت 
ألن طيبها من روح اليقين وهو النور الوارد الاذي أشارق     ( لنفس من النعيم وطيب ا  )

على الصدر فإذا استنار القلب ارتاحت النفس من الظلمة والضيق والضن  فإنها لشاهواتها  
في ظلمة والقلب مرتب  فيها فالسائر إلى مطلوبه في ظلمة يشتد علياه الساير ويضايق    

ا أضاء له الصبح ووضاح لاه الطرياق وذهبات     صدره ويتنكد عيشه ويتعب جسمه فإذ
  المخاوف وزالت العسرة ارتاح القلب واطمأنت النفس وصارت في نعيم

 :قال  أن النبي ( حديَّ عبيد اهلل ابن محصن  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)
يزت لاه الادنيا   من أصبح منكم ممنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما ِح

 . حذافيرهاب
 أي في بيته   ( ربه من أصبح منكم ممنا في ِس) 
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  أي صحيحًا بدنه   ( معافى في جسده   )
  أي غذاؤه وعشاؤه الذي يحتاجه في يومه ذل    ( عنده قوت يومه   )
يعني من جمع الّله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيَّ توجه وكفاف عيشه بقوت يوماه    

 وسالمة أهله 
 كأنما أعطي الدنيا بأسرها   ( له الدنيا بحذافيرها  ا حيزتفكأنم  )
تنبيه :  ويجوز االستكثار من المال الحالل ما لم ينكب اإلنسان عليه مع صالح النية

 . من إعطاء حق اهلل تعالى فيه وصلة الرحم ومساعدة المحتاجين 
نعام الماال    : قال أن النبي ( حديَّ عمرو بن العاص  الثابت في  صحيحاألدب المفرد)

 . الصالح للمرء الصالح 
ال بأس بالغنى لمن  : قال أن النبي ( حديَّ يسار بن ُعبيد  الثابت في  صحيح ابن ماجة)

  .  اتقى و الصحة لمن اتقى خير من الغنى و طيب النفس من النعيم

ويمنعاه   يجمعه من غير حقاه   ، فالغنى بغير تقوى هلكة   ( ال بأس بالغنى لمن اتقى ) 
ويضعه في غير حقه فإذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير قال محمد بن 

الغني إذا اتقى متاه الّله أجره مرتين ألنه امتحنه فوجده صادقًا وليس من اماتحن    : كعب 
فإن صحة البدن عون على العبادة   ( والصحة لمن اتقى خير من الغنى   ) كمن ال يمتحن 

 مال ممدودفالصحة 
                                 
  

 

 
البيعاان  :قاال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين حكيم بن حزام رضي اهلل عنه حديَّ )

بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بور  لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركاة  
 (.بيعهما

 [بيعهما فإن صدقا وبينا بور  لهما في] :الشاهد 
يعني صدق كل منهما فيما يتعلق به من ثمن ومثمن وصفة مبيع وغيار    ( فإن صدقا   )

  ذل  

 الحَّ على الصدق في البيع والتحذير من الكذب
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ما يحتاج لبيانه من نحو عيب وإخبار بثمن وغير ذل  من كل ما كتماه غاش     ( وبينا   )
  وخيانة 

  أي أعطاهما الّله الزيادة والنمو   (   في بيعهمابور  لهما   )
  شيئًا مما يجب اإلخبار به شرعا   ( وإن كتما   )
  في نحو صفات الثمن والمثمن   ( وكذبا   )
 ذهبت   أي ( بركة بيعهما   محقت  )

 
 

 

  
 

 ياا :قال   أن النبي ( الثابت في  صحيح السنن األربعة غرزة أبي بن قيس عنحديَّ ) 
   .  دقةبالص بيعكم فشوبوا البيع يحضران اإلثم و الشيطان إن  !  التجار معشر

 
 
 
 :قاال   أن النباي  ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي صخر الغامدي حديَّ ) 

اللهم بار  ألمتي في بكورها وكان إذا بعَّ سرية أو جيشا بعثهم فاي أول النهاار وكاان    
 . صخر رجال تاجرا وكان يبعَّ تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله

يسان لمان لاه      : قال النووي في رؤوس المسائل   ( بكورها في  الّلهم بار  ألمتي   ) 
وظيفة من نحو قراءة أو علم شرعي وتسبيح أو اعتكاف أو صنعة فعله أول النهار وكاذا  

  . نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر لهذا الحديَّ 
 
 
 

فقد  ، بأحكام البيع والشراءأن يكون عالمًا  البيع والشراءيجب على كل من تصدى للعمل ب

 الحَّ على الصدقة لمن عمل تاجرا

 استحباب التبكير في طلب الرزق

 وجوب العلم بأحكام البيع والشراء لمن أراد أن يشتغل بهما
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) كان الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب يطوف بالسوق ويضرُب بعض التجار بالدلرة ويقول 
، وقد أهمل كثيرًا من المسالمين  ( ل الربا شاء أم أبى:ال يبْع في سوقنا إال من يفقه وإال أ

ليأتين على الناس زمان، ال يبالي المرء ) النبي اآلن هذا الشيء حتى انطبق عليهم قول 
 (ا أخذ المال، أمن حالل أم من حرامبم
 :قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ *) 
 (.ليأتين على الناس زمان، ال يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حالل أم من حرام)

 :( أم من حرام   أمن حالل   ليأتين على الناس زمان ال يبالي الرجل بما أخذ من المال )  
من جهة هذه التسوية بين األمرين وإال فأخذ المال من الحالل غير مذموم من   [وجه الذم] 

  . حيَّ هو وهذا من معجزاته فإنه إخبار عن أمر غيبي وقد وقع على وفق ما أخبر 
 ساحت  من نبت جسد كل :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع بكر أبيحديَّ ) 

   .  به ولىأ فالنار
هذا وعيد شديد يفيد أن أكل أموال النااس    ( نبت من سحت فالنار أولى به  كل جسد   ) 
يدخل فيه المكاس وقاطع الطريق والساارق والخاائن     : بالباطل من الكبائر قال الذهبي  

والزاني ومن استعار شيئًا فجحده ومن طفف في وزن أو كيل ومن التقط مااًل فلام يعرفاه   
 .هكذا وولم يتملكه ومن باع شيئًا فيه عيب فغطاه والمقامر ومخبر المشتري بالزائد  وأكله

 الحرام و بين الحالل:قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين    بشير بن النعمانحديَّ )
 اساتبرأ  فقاد  الشابهات  اتقى فمن الناس من كثير يعلمها ال مشتبهات أمور بينهما و بين

 أن يوشا   الحمى حول يرعى كراع الحرام في وقع الشبهات في وقع من و دينه و لعرضه
 فاي  إن و أال محارماه  أرضه في تعالى اهلل حمى إن و أال حمى مل  لكل إن و أال يواقعه
   .  القلب هي و أال كله الجسد فسد فسدت إذا و كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد

فى حله وهو ما نص الّله أو رساوله وأجماع   أي ظاهر واضح ال يخ  ( بين  الحالل   )   
  المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ومنه ما لم يرد فيه منع في أظهر األقوال 

واضح ال يخفى حرمته وهو ما نص أو أجمع على تحريماه بعيناه أو     ( والحرام بين   )
ياة كاالزني   جنسه أو على أن فيه عقوبة أو وعيدًا ثم التحريم إما لمفسدة أو مضارة خف 

 ومذكي المجوس وإما لمفسدة أو مضرة واضحة كالسم والخمر وتفصيله ال يحتمله المقام 
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  أي الحالل والحرام الواضحين   ( وبينهما   )
 بغيرها لكونها غير واضحة الحل والحرمة   ( أمور  مشتبهات   )
عدم صراحة أو  أي من حيَّ الحل والحرمة لخفاء نص أو  ( ال يعلمها كثير من الناس   )

تعارض نصين وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب أو الحتمال األمار  
فيه الوجوب والندب والنهي والكراهة والحرمة أو لغير ذل  إنما يعلمه قليل من الناس وهم 
الراسخون فان تردد الراسخ في شيء لم يرد فيه نص وال إجماع اجتهاد بادليل شارعي    

 وقد يكون دليل غير خال من االحتمال فيكون الورع تركه كما قال فيصير مثله 
 أي اجتنبها   ( المشبهات  فمن اتقى   )
   ة البراء رضي اهلل عنه أي طلب   ( فقد أستبرأ   )
  م الشرعي ذمن ال  ( لدينه   )
 بصونه عن الوقيعة فيه   ( وعرضه   )
ي يوش  أن يقع فيه ألناه حاام حاول    أ  ( وقع في الحرام  ومن وقع في المشبهات   )

حريمه وقال وقع دون يوش  أن يقع كما قال في المشبه به اآلتي ألن من تعاطى المشبهات 
صادف الحرام وإن لم يتعمده إما إلثمه بسبب تقصيره في التحري أو العتيااده التسااهل   

وقوع كما يقال من وتجرئه على شبهة بعد أخرى إلى أن يقع في الحرام أو تحقيقًا لمداناة ال
اتبع هواه هل  وسره أن حمى الملو  محسوسة يحترز عنها كل بصاير وحماى الّلاه ال    

 يدركه إال ذو البصائر ولما كان فيه نوع خفاء ضرب المثل بالمحسوس بقوله 
 أي المحمى وهو المحذور على غير مالكه  ( يرعى حول الحمى  كراٍع   )
اشيته منه فيعاقاب شابه مخاذ الشاهوات باالراعي      أي تأكل م  ( أن يواقعه  يوش    )

  والمحارم بالحمى والشبهات بما حوله ثم أكد التحذير من حيَّ المعنى بقوله 
  حرف افتتاح قصد به أمر السامع باإلصغاء لعظم موقع ما بعده   ( أال   )
  من ملو  العرب   ( وإن لكل مل    )
 منه بأشد العقوبات يحميه عن الناس ويتوعد من قرب   ( حمى   )
أي المحارم التي حرمها وأريد باه هناا ماا      ( في أرضه محارمه  أال وإن حمى الّله   )

يشمل المنهيات وتر  المأمور ومن دخل حمى الّله بارتكاب شيء منها استحق العقاب ومن 
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قاربه يوش  الوقوع فيه فالمحافظ لدينه ال يقرب مما يقرب إال الخطيئاة والقصاد إقاماة    
البرهان على تجنب الشبهات وأنه إذا كان حمى المل  يحترز منه خوف عقابه فحمى الحق 
أولى لكون عذابه أشق ولما كان التورع يميل القلب إلى الصالح وعدمه إلى الفجور أردف 

  ذل  بقوله 
قطعة لحم بقدر ما يمضغ لكنها وإن صغرت حجمًا عظمات    ( مضغة  أال وإن في الجسد )

 ثم كانت قدرًا ومن 
 باستعمالها في المنكرات   ( فسد الجسد كله   وإذا فسدت صلح الجسد كله  إذا صلحت   )
مل  واألعضاء رعيته وهي تصلح بصاالح الملا  وتفساد     فالقلب   ( أال وهي القلب   )

بفساده وأوقع هذا عقب قوله الحالل بين إشعارًا بأن أكل الحالل ينوره ويصالحه والشابه   
 .تقسيه 

 أن النباي   (األنصاري الثابت في  صحيح مسالم    أبي هريرة  رضي اهلل عنه ديَّ ح) 
أيها الناس إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهلل أمر المؤمنين بما أمر به المرسالين   :قال 
> !وقال ! <يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم > !فقال 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعَّ أغبار  ! <ن ممنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذي
يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبساه حارام وغاذي    

 . بالحرام فأنى يستجاب لذل 

 
  
 
الثابات فاي     بن عبد اهلل رضي اهلل عنهماا جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )  

رحم اهلل رجال، سمحا إذا بااع،  : )أن رسول اهلل  قال:قال   أن النبي  (يح البخاري صح
 (.وإذا اشترى، وإذا اقتضى

  دعاء أو خبر وقرينة االستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاء   (رجالرحم الّله   )
هة تدل بفتح فسكون جوادًا أو مساهاًل غير مضايق في األمور وهذا صفة مشب  ( سمحًا   )

    : على الثبوت ولذا كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي حيَّ قال 

 ة في البيع والشراءالحَّ على السماح
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  أي وفى ما عليه بسهولة   ( إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا قضى   )
وهذا مسوق للحاَّ علاى المساامحة فاي      أي طلب قضاء حقه   ( سمحًا إذا اقتضى   )

  : لق بمكارم األخالق وقال القاضاي  المعاملة وتر  المشاححة والتضييق في الطلب والتخ
رتب الدعاء على ذل  ليدل على أن السهولة والتسامح سبب الستحقاق الدعاء ويكون أهاًل 

  للرحمة واالقتضاء والتقاضي وهو طلب قضاء الحق 
 
 

 أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
تجاوزوا عنه، لعل اهلل يتجاوز : يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانهكان تاجر ) :قال 

 (.عنا، فتجاوز اهلل عنه

 
  
 
أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
  من أقال مسلما أقاله اهلل عثرته : قال . 
 قض البيع أو البيعة وأجابه إليه أي وافقه على ن  ( من أقال مسلمًا   ) 
أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤاًل إذا فسخا البياع    ( أقال الّله عثرته   )

  . وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري
 
 
 
 
 أن النباي   (األنصاري الثابت في  صحيح مسالم    أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 . ل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منامن حم :قال 

 فضل إنظار المعسر

 فضل اإلقالة

 تحريم  الغش
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مر  أن النبي  (األنصاري الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال ما هذا يا صااحب الطعاام قاال    

ا ي يراه الناس من غش فليس منأصابته السماء يا رسول اهلل قال أفال جعلته فوق الطعام ك
. 
 

 
 

من قال حين : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة بن عمر حديَّ )
يدخل السوق ال إله إال اهلل وحده ال شري  له له المل  وله الحمد يحيي ويميت وهو حي ال 

نة ومحا عنه ألف يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب اهلل له ألف ألف حس
 . ألف سيئة وبني له بيتا في الجنة

 

 

 
 

 ؟ لغًة وشرعا ما معنى البيع: مسالة 
 المبادلة  :البيع لغًة 

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل مل  بعوض على الوجه الماأذون  :البيع شرعا 
 .فيه

 ما هو المال ؟: مسألة 
 .المال هو كل ما ُيمل  وينتفع به

 البيع ؟ حكمما : مسالة 
 .الصحيح  والنظر واإلجماع، والسنة، بالكتاب، جائز لبيعا

 [ .205: البقرة]{{ الرَِّبا َوَحروَم اُلَبْيَع اللَُّه َوأ َحلَّ}}: تعالى فقوله الكتاب أما

 ما يقول إذا دخل السوق 

 مسائل البيوع: ثانيًا 
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 أن النباي   (الثابت في  الصاحيحين  حكيم بن حزام رضي اهلل عنه حديَّ )» السنة وأما
خيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بور  لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا البيعان بال):قال 

 (.محقت بركة بيعهما

 .اإلسالم دين من بالضرورة فمعلوم اإلجماع وأما
 إلاى  وسيلة وال الدنيا، متاع من غيره يد في لما يحتاج اإلنسان فألن الصحيح النظر وأما
 .يعبالب أو قهرًا، منه وأخذه بالظلم إال ذل 
 علاى  دليل البيع حل وفي ا، وجل عّز ا اهلل فأحله البيُع َيِحلَّ أن الضروري من كان فلهذا
 باين  التاي  المعامالت إال تنظم ال: أعداؤها قال كما ليست وأنها اإلسالمية، الشريعة شمول
 بعضهم المخلوقين وبين والمخلوق، الخالق بين المعامالت تنظم هي بل والمخلوق، الخالق

 لاوال  ألنه األمور؛ أهم من بعض مع بعضهم المخلوقين بين للمعاملة وتنظيمها عض،ب مع
 ومان  الحكمة من فكان بعض، على بعضهم الناس واعتدى بعضًا، بعضهم الناس ألكل ذل 

 أهاوائهم  إلاى  ترجع لئال الخلق؛ بين المعامالت تنظم أن ا وجل عّز ا اهلل عدل مقتضى
 الخلاق  باين  المعامالت في وهي الدين، مية هي اهلل تابك في مية أطول إن ثم وعدوانهم،

 .فقط والمخلوق الخالق بين المعاملة تنظم اإلسالمية الشريعة إن: يقال فكيف
 
  
 

 ؟أركان البيعما هي  : مسالة 

   والقبول اإليجاب :أركان البيع
 مقامه، يقوم من أو البائع من الصادر اللفظ هو اإليجابو
 مقامه يقوم من أو المشتري، من الصادر اللفظ هو والقبول 
تنبيه :  هاذا،  بعت : يقول بحيَّ عنه، فرع ألنه اإليجاب؛ بعد القبول يكون أنيجب 

 قاال  ثام  قبلت،: المشتري قال بأن اإليجاب، على القبول تقدم فلو قبلت،: المشتري ويقول
 .اإليجاب فرع القبول ألن يصح؛ ال فإنه بعت ،: البائع
 ؟ ا ُيشترط في القبولملذ: مسألة 

 أركان البيع
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 :ُيشترط في القبول األمور اآلتية  
 اإليجاب بعد القبول يكون أن( 1)
 مطابقًا لإليجاب يكون أن( 2)

 في المجلس يكون أن( 3)

 ال يتشاغل عنه بما يقطعه أن( 4)
 هل يشترط في القبول أن يكون عقيب اإليجاب مباشرًة ؟: مسألة 

 عقيب جائزًا كونه أما عنه، متراخيًا يكون أن ويجوز ،باإليجا عقيب يكون أن يجوز لقبولا
 هناا  فالقبول قبلت،: المشتري ويقول بعشرة، هذا بعت : يقول كأن واضح، فاألمر اإليجاب
 هاذا  بعتا  : فيقاول  اإليجاب، عن يتراخى أن ويجوز فيه، إشكال ال وهذا اإليجاب أعقب

 رغباة  نفساه  في يجد الشيء يبتاع أن قبل اإلنسان ألن يفكر؛ المشتري يسكت ثم بعشرة،
 ُمِناَع،  ماا  اإلنسان إلى شيء وأحب الرغبة، هذه وتزول يتريَّ ربما بعت ،: قال فإذا فيه،
 هاذا  في رغبة عنده يكون الطير يرمي أن قبل الطيور يصيدون الذين الصيادين تجد ولهذا
 ياد  في التي عالسل وهذه عنده، شيئًا يساوي ال صار األرض على وسقط رماه فإذا الطير،
 القبول تأخر لو فهنا بعشرة، أبيعه نعم: قال بعشرة؟ الشيء هذا تبيعني هل: قال إذا البائع،

 :شروط من بد فال عنه تراخى إذا: نقول لكن بأس، فال
 .مجلسه في يكون أن: األول
 .يقطعه بما عنه يتشاغال أال: الثاني
 .اإليجاب القبول يطابق أن: الثالَّ
 السلعة هذه بعت : قال بأن المجلس، غير في كان لو مما احتراز فهو جلسالم في كونه أما

 .المجلس لتغير القبول هذا يصح فال قبلت: وقال رجع، ثم تفرقا ثم بعشرة
 الياوم  ماررت : فقال ألفًا، بثالثين السيارة هذه بعت : قال بأن يقطعه بما تشاغال لو وكذل 
 بطيباة،  ليست النتيجة هذه: وقال مكماًل، وفالنًا اسبًا،ر وفالنًا ناجحًا، فالنًا ووجدت بالكلية،

 يعياد  أن من العقد هذا صحة في إذًا بد فال يقطعه، بما تشاغل  ألنه يصح؛ فال قبلت: قال ثم
 .عقبه القبول يكون حتى اإليجاب البائع
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 لعقيا  ابن شرح بعت : قال فلو ونوعًا، وجنسًا كمية اإليجاب القبول يطابق أن بد ال وكذل 
 وكذا اإليجاب، عن القبول اختلف ألنه يصح؛ فال بعشرة المربع الروض قبلت: فقال بعشرة،

: قال ولو المطابقة، لعدم يصح فال بتسعة قبلته: فقال بعشرة، عقيل ابن شرح بعت : قال لو
 كان إذا ل ، والباقي العشرة مخذ: فيقول البائع، مصلحة في ذل  ألن صح؛ عشر بأحد قبلته
 عماا  الاثمن  نقاص  إذا يصح ال الذي وأن الصحة، فالظاهر بالزيادة عليه يمن أن يريد ال

 .البائع أوجبه
 .الغالب هو هذا الزيادة، البائع يرد ال وعادة خيرًا، زاده فقد زاد فإذا

 ما هي صيغ عقد البيع؟: مسألة 
 .فعلية وصيغة قولية، صيغة: البيع صيغتان لعقد

 .بولوالق اإليجاب هي القولية الصيغة
 .قول بدون الثاني واحد كل يعطي أن وهي المعاطاة، هي الفعلية الصيغة
 :صور ثالَّ ولها

 .الجانبين من معاطاة تكون أن: األولى
 .البائع من معاطاة تكون أن: الثانية
 .المشتري من معاطاة تكون أن: والثالثة
 جانبهاا  إلاى  ووضع سعرها، عليها كتب قد مثاًل أدوية هنا يكون أن: الجانبين من مثالها
 هاذه  الادواء،  ويأخاذ  الثمن بوعاء الدواء هذا ثمن ويضع المشتري، فيأتي للثمن، وعاء
 .الجانبين من معاطاة
 وأعطاه الخبز كيس البائع فأخذ خبزًا، الدرهم بهذا أعطني: المشتري قال: البائع من معاطاة

 .البائع من معاطاة هذه للمشتري،
 قبلات، : يقل ولم المشتري، فأخذه بعشرة الكتاب هذا خذ: ائعالب قال: المشتري من معاطاة
 هذا بعت : فقال وأوجب الثمن قدر فالبائع المشتري، من هنا فالمعاطاة عشرة، أعطاه ولكن
 العشارة،  وأعطاه يتكلم ولم المشتري، فأخذ بعشرة، الكتاب هذا خذ: قال أو بعشرة، الكتاب
 والنااس  الناس، تعارفه ما إلى فيه يرجع سهل هاأمر المعامالت مسألة أن على يدلنا وهذا
 .واضحًا عقدًا تعّد المعاطاة هذه أن على تعارفوا قد كلهم
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 شروط البيع؟ما هي : مسألة 
 :قسمان  شروط البيع
 (البائع والمشتري)قسم يختص بالعاقد  :القسم األول 
من أحاد العاقادين إلاى    المال المقصود نقله )قسم يختص بالمعقود عليه  :القسم الثاني 

 (اآلخر
 ؟( البائع والمشتري)ما هي شروط البيع التي تختص بالعاقد: مسالة 

 ( :البائع والمشتري)شروط البيع التي تختص بالعاقد
 .منهما التراضي (1)

 :ذل  ودليل والمشتري، البائع من التراضي يشترط أي
 أ ْن َإالَّ ِباُلَباِطِل َبْيَنكوْم أ ْمَواَلكوْم َتْأكولووا اَل مَمنووا يَنالَِّذ َياأ يلَها}}: تعالى اهلل قول القرمن من: األول
 تجاارة  أي: {{َتَراٍض َعْن ِتَجاَرًة}} ومعنى ،[ 29: النساء]{{ ِمُنكوْم َتَراٍض َعْن ِتَجاَرًة َتكووَن
 .منكم تراٍض عن صادرة
: :قاال    أن النباي   ( حديَّ أبي سعيد الثابت في  صحيح ابن ماجة)  السنة من: الثاني

 «تراٍض عن البيع إنما»
 ألصابح  التراضاي  نشترط لم لو ألننا أيضًا؛ ذل  يقتضي الثابت فيصحيح النظر أن: الثالَّ
: لاه  ويقول إليه يذهب شخص عند سلعة في يرغب إنسان فكل بعضًا، بعضهم يأكل الناس

 .والبغضاء والعداوة والشغب الفوضى إلى يؤدي وهذا علي ، قهرًا بكذا من  اشتريتها
 :التصرف جائزأن يكون العاقد (2)

 .رشيدًا عاقاًل، بالغًا، حّرًا، يكون أن: أوصاف أربعة جمع من التصرف وجائز
 ووجاه  سيده؛ بإذن إال شراؤه وال بيعه يصح ال والعبد العبد، وضده حّرًا، يكون أن: فاألول
 باع من»:  النبي قول هذا، على والدليل لسيده؛ مل  العبد يد في فما يمل ، ال العبد أن ذل 

 شروط البيع
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 باإذن  إال بيعه يصح ال العبد: نقول فهنا ،(الُمبتاع يشترطه أن إال لبائعه فماله مال له عبدًا
 .سيده
 .الصبي البالغ وضد بالغًا، يكون أن: الثاني
 ُرُشًدا ِمُنُهْم مَنْستوْم َفَإْن اَحالنَِّك َبَلغووا َإَذا َحتَّى اُلَيَتاَمى َواْبَتلووا}}: تعالى قوله ذل  على والدليل
 النكااح  بلاوغ : شرطين أموالهم لدفع اهلل فاشترط ،[ 6: النساء]{{ أ ْمَواَلُهْم َإَلْيِهْم َفاْدَفُعوا
 .والرشد بالبلوغ، وذل 
 ال الُمَهُذري ذل  ومن تصرفه، يصح ال فالمجنون المجنون، وضده عاقاًل، يكون أن: الثالَّ
 أناا : له وقال إنسان، إلى وجاء وكبر، هرم: أي بالهذرات، أصيب رجاًل نأ فلو بيعه، يصح
 أن التصارف  جاواز  شرط ومن العقل، لفقد منه البيع يصح فال وسيارتي بيتي علي  أبيع
 .عاقاًل اإلنسان يكون
 فاي  يبذلاه  ال بحيَّ ماله، في التصرف يحسن الذي هو والرشيد ،رشيدًا يكون أن: الرابع
 أو بعشارة،  مائاة  يساوي الذي الشيء يبيع كأن منه، فائدة ال شيء يف وال محرم، شيء

 . السفيه الرشيد وضد التصرف، يحسن أنه فالمهم بمائة، عشرة يساوي ما يشتري
المال المقصود نقلاه مان أحاد    )ما هي شروط البيع التي تختص بالمعقود عليه: لة أمس

 ؟ (العاقدين إلى اآلخر
]*[لمعقود عليه هي ما يلي شروط البيع التي تختص با: 

 شاحم  مان  تكاون  التاي  كاألدهان)بيعها  يجوز ال النجسة فاألدهان :طهارة العين (  1)
حاديَّ  )عن  ذل  ودليل ، نجسة، شحمها من الخارجة واألدهان نجسة الميتة ألن ؛(الميتة

  (ن الثابت في  الصاحيحي  بن عبد اهلل رضي اهلل عنهماجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما 
إن اهلل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة : )أنه سمع رسول اهلل  يقول عام الفتح، وهو بمكة

يا رسول اهلل، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بهاا السافن،   : فقيل(. والخنزير، واألصنام
ثم قال رساول اهلل  عناد   (. ال، هو حرام: )ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال

 (.قاتل اهلل اليهود إن اهلل لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه: )ذل 
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 وهال  بهاا،  ينتفعون الناس أن ذكروا أنهم مع بيعها،: أي«حرام هو ال،:   قوله : الشاهد 
 بهاا  تادهن  كأن تتعدى، ال وجه على بها االنتفاع يجوز نعم،: الجواب بها؟ االنتفاع يجوز

 .الناس بها ويستصبح ،السفن بها وتطلى الجلود،
تنبيه : الثاوب  كبياع  فتكاون  تطهيرهاا،  يمكن ألنه جائز؛ المتنجسة األدهان بيع 

 .المتنجس
أن رسول اهلل  سئل عن فأرة سقطت في سامن،    (الثابت في  الصحيحين  ميمونةحديَّ )

 (.ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم: )فقال
 عليها العقد وقع التي العين تكون أن: أي،  حاجة غير من النفع مباحة العين تكون أن( 2)

 :شروط ثالثة تقتضي وهذه حاجة، بغير النفع مباحة بالشراء
 .نفع فيها يكون أن: األول
 .مباحًا النفع يكون أن: الثاني
 .حاجة بال اإلباحة تكون أن: الثالَّ
 منفعتها ألن بيعها؛ يجوز ال فإنه اللهو، مالت مثل النفع، محرمة النفع، مباحة :بقولنا فخرج

 .محرمة منفعته ألن الخمر؛ وكذل  محرمة،
 شخصًا أن فلو بيعها، يصح فال كالحشرات، فيه نفع ال ما نفع، فيها يكون أن :بقولنا وخرج
 ليس ألنها بيعها؛ يجوز فال الصراصر هذه علي  أبيع: إلنسان وقال إناء، في صراصر جمع
 ألن البياع؛  يجوز فهنا الجراد هذا علي  أبيع: وقال إناء، في جرادًا جمع لو لكن نفع، فيها
 .نفع فيها ليس ألنها بيعها؛ يجوز ال الحشرات إذًا مباحًا؛ نفعًا فيها

 نفعه يباح فالكلب كالكلب، لحاجة النفع مباحة كانت إذا مما احترازًا حاجة، غير من :وقولنا
 كاان  وإن حتاى  الكلب، بيع يصح فال ،والماشية والحرَّ كالصيد، لحاجة بل مطلقًا ال لكن
 . الكلب ثمن عن نهى  النبي ألن مباحًا؛ نفعًا فيه أن مع معلمًا كان ولو صيد، كلب
 :يكون معلومًا  أن( 3)
نهى رسول اهلل  عن :قال  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 . بيع الحصاة وعن بيع الغرر
 :ًا على تسليمه أن يكون مقدور( 4)
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 علاى  يقادر  ال ماا  بيع أن ذل  ووجه الميسر؛ من تسليمه على يقدر ال ما بيعأواًل ألن  
 ال وقاد  علياه  يحصال  قاد  مخاطر المشتري ألن الحقيقي؛ ثمنه من بأقل سيكون تسليمه
 علاى  مقادوراً  كاان  لاو  مائة يساوي تسليمه على يقدر ال الذي هذا أن قدر فإذا يحصل،
 وإما غانمًا إما اآلن المشتري فيبقى بخمسين، تسليمه على يقدر ال كان إذا اعفسيب تسليمه،
: تعاالى  قال .الميسر قاعدة هي وهذه غارم، فهو فاته وإن غانم، فهو عليه قدر إن غارمًا،

 الشَّاْيَطانِ  َعَمالِ  ْنِما  ِرْجٌس َواأل ْزاَلُم َواأل ُنَصاُب َواُلَمْيِسُر اُلَخْمُر َإنََّما مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}
 [90: المائدة]{{ َفاْجَتِنُبوُه

 ِتَجااَرةً  َتكووَن أ ْن َإالَّ ِباُلَباِطِل َبْيَنكوْم أ ْمَواَلكوْم َتْأكولووا اَل مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}: تعالى قوله: ثانيًا
 باه  يرضاى  ال تسليمه عن يعجز ما أن الداللة ووجه ،[ 29: النساء]{{ ِمُنكوْم َتَراٍض َعْن

 .له يحصل ال وقد ذل ، له يحصل قد مخاطر رجل إال عليه يقدم وال غالبًا، اإلنسان
 عن بيع الغرر النبي ألنه إن لم يكن مقدورًا على تسليمه لكان غررا وقد نهى  :ثالثًا 
نهى رسول اهلل  عن :قال  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 . يع الحصاة وعن بيع الغررب
 : يكون مقبوضًا  أن (5)
نهى أن يبيع :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباس رضي اهلل عنهماحديَّ )

ذا  دراهم بدراهم، والطعام : قال. كيف ذا ؟: قلت البن عباس. الرجل طعاما حتى يستوفيه
 .مرجأ

  أي اشترى   ( من ابتاع   )
أي يقبضه كما جاء مصرحًا به في رواية لئال يكاون    (  يبعه حتى يستوفيه فال طعامًا   )

 .متصرفًا في مل  غيره 
من ابتاع ) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباس رضي اهلل عنهماحديَّ ) 

 .وال أحسب كل شيء إال مثله: قال ابن عباس(. طعاما فال يبعه حتى يقبضه
 .مقامه يقوم من ومن البائع أن يكون البيع ( 6)

 .الصحيح  والنظر والسنة، القرمن،:  الشرط هذا على والدليل



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      001 

 َإالَّ ِباُلَباِطالِ  َبْيَنكوْم أ ْمَواَلكوْم َتْأكولووا اَل مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}: وتعالى تبار  فقوله:  القرمن أما
 أن يرضاى  أحاد  يوجد ال أنه ومعلوم ،[ 29: النساء]{{ ِمُنكوْم َتَراٍض َعْن ِتَجاَرًة َتكووَن أ ْن

 .ويبيعه ماله في غيره يتصرف
 لايس  ماا  يبيع أن فنهاه «عند  ليس ما تبع ال»: حزام بن لحكيم  النبي فقول السنة وأما
 فاي  اهلل شااء  إن سايأتي  كما عليه، قادرًا ليس ما أو حوزته في ليس ما والمراد عنده،
 .الشرح

يا رساول اهلل  * قال ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  حكيم بن حزامحديَّ ) 
 يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال ال تبع ما ليس عند 

. 
 والفوضاى  العدوان من ذل  في لكان يمل  ال ما اإلنسان يبيع أن جاز لو فألنه النظر وأما 
 أموالهم بيع في بعض على بعضهم الناس يسلط أن يمكن فال البشر، حياة معه تستقيم ال ما
. 

  
  
 
َوأ ُشِهُدَوُا َإَذا َتَباَيْعتوْم َواَل ُيَضاآّر َكاِتاٌب َواَل   : )قال تعالىعلى عقد البيع لقوله  ُدُيندب اإلشها

 [212: اآلية -البقرة : سورة( ]َشِهيٌد 
نقلات خلفاًا عان سالف عقاود       ومما يدل على أن األمر للندب وليس للوجوب أن األمة

المداينات واألشربة في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذل  من غير نكيٍر منهم 
 .عليهم ، ولو كان اإلشهاد واجبًا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم بهم 

  
  
 

تنبيه : الموانع وانتفاء الشروط باجتماع إال تتم ال ألشياءا 
 هي موانع البيع؟ما : مسألة 

 موانع البيع

 اإلشهاد على البيع
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 :موانع البيع ما يلي 
 : الثاني ندائها بعد الجمعة تلزمه ممن البيع يصح ال( 1)

 بيانهم؛  يتبايعونه فيما الصغار واألوالد كالنساء والشراء البيع له فيجوز تلزمه، ال منأما 
 عالبيا  صاار  إليهاا  السعي يلزمه لم وإذا إليها، السعي يلزمه ال الجمعة تلزمه ال من ألن

 فاي  الخطااب  إليه يوجه الذي هو منه البيع يصح ال الذي إن إذ حالاًل، حقه في والشراء
{{ اللَّاهِ  ِذُكِر َإَلى َفاْسَعْوا اُلُجُمَعِة َيْوِم ِمْن َللصواَلِة نووِدَي َإَذا مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}: تعالى قوله

 [9: الجمعة]
 االنطاالق،  مجرد هنا بالسعي والمراد والصالة، طبةالخ وهي اهلل، ذكر إلى بالسعي فأمر ،

 إلاى  أتاى  فايمن  اإلسراع عن نهى  النبي ألن الركض؛ هو الذي السعي به المراد وليس
 . الصالة

 فأماا  وثانياًا،  أواًل ندائين، للجمعة أن ا اهلل رحمه ا المؤلف أفادنا «الثاني ندائها بعد»: 
 علياه؛  اآلية فحملت المؤذن فيؤذن اإلمام يجيء حين  النبي عهد على الموجود فهو الثاني
 معلاق  الحكام  إن: نقول فلذل  الثاني، وهو واحد أذان إال فيه يوجد ال وقت في نزلت ألنها
 عنه اهلل رضي ا عفان بن عثمان المؤمنين أمير زمن في حدَّ فإنما األول األذان أما. به
 إلاى  النااس  يتهياأ  أن أجل من ءينندا للجمعة جعل الناس، وَبُعَد المدينة اتسعت حين ا

 .اإلمام حضور حين الحضور فيمكنهم الحضور
 واألذان واحادًا،  أذانااً  إال يشارع  لم  النبي ألن بدعة؛ ذل  إحداَّ: قائل قال فإن: مسألة 
 .؟ الشارع من بإذن إال شرعها يمكن ال عبادة

 :وجهين من ذل  على فالجواب
 وللخلفاء منهم، ا عنه اهلل رضي ا عثمان ألن ين؛الراشد الخلفاء سنة من هذا أن: األول

 الراشادين  الخلفااء  وسانة  بسنتي عليكم»: قال فقد  الرسول بسنة متبعة سنة الراشدين
 . «بعدي من المهديين
 الرسول عهد في موجودًا يكن لم لسبب إال يسنه لم ا عنه اهلل رضي ا عثمان أن: الثاني

  الرسول عهد في ألنه يشرعه؛ لم  الرسول إن: يقال فال الناس، وتباعد المدينة سعة وهو ،
 شارع   الرساول  أن علم وقد للصالة، ينادوا أن إلى معها الناس يحتاج سعة هنا  يكن لم
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:  قاال  فقد القائم، وإرجاع النائم، إيقاظ أجل من بل الفجر، لصالة ليس الليل مخر في أذانًا
 أم ابان  ياؤذن  حتاى  واشاربوا  فكلوا مكم،قائ ويرجع نائمكم ليوقظ بليل يؤذن بالاًل إن»

 .«مكتوم
 يساتعد  أن أجال  من ولكن صالة، وقت أجل من ال الليل مخر في أذانًا  النبي شرع فقد إذًا

 ذلا ،  مان  أقوى الجمعة يوم األول األذان مشروعية إلى الداعي يكون قد للسحور، الناس
 اا  عنه اهلل رضي ا عفان بن عثمان المؤمنين أمير سنها التي السنة هذه تكون هذا فعلى
 .باتباعها مأمورون نحن شرعية سنة
 الحديَّ، علم إلى ينتسبون الذين العلم طالب من الصغار األغرار بعض غرور يعرف وبهذا

 اا  مبتادع  إناه : ويقولون ا عنه اهلل رضي ا عفان بن عثمان المؤمنين أمير فيضللون
 من لزم مبتدع، ا عنه اهلل رضي ا عفان بن عثمان إن: قالوا إذا وهم ا العافية اهلل نسأل
 مبادأ  وهذا البدعة، أقروا ألنهم مبتدعة؛ عهده أدركوا الذين الصحابة جميع يكون أن ذل 

 علياه  كاان  بماا  اكتراَّ وعدم ا باهلل والعياذ ا بالنفس وإعجاب غرور عن ينبئ خطير
 المتاأخرين،  علام  مان  الصواب إلى أقرب الصالح السلف علم إن وواهلل الصالح، السلف
 ياأمر  كاان  اا  عنه اهلل رضي ا مسعود ابن إن حتى معلوم، شيء وهذا سبياًل، وأهدى
 فاإذا  ،«قلوبًا وأبر علومًا، أعمق إنهم»: ويقول ا عنهم اهلل رضي ا الصحابة هدي باتباع
 إخاواني  أحذر وإني أمامًا، وليسوا َخُلٌف بعدهم من أن تبين العلم، وعمق القلب ِبرل اجتمع
 الخلفاء بسنة عليكم صعبًا، مرتًقى ترتقوا ال: وأقول الصعب، هذا مثل ركوب من العلم ةطلب

 الساخيف،  الكاالم  هذا بمثل عليهم ألسنتكم تطلقوا أن وإياكم ،  نبيكم أمركم كما الراشدين
 لمان  يقال أو!! مبتدع؟ إنه: الراشدين الخلفاء ثالَّ عفان بن عثمان المؤمنين ألمير أيقال
 الغار؟  أيها أنت من الصبي؟ أيها أنت من!! للبدعة؟ مقرلون إنهم: الصحابة من زمنه أدر 
 .السالمة اهلل نسأل الناس، قدر تعرف حتى نفس  قدر اعرف
 ما الدليل على عدم صحة البيع؟: مسألة 
: الجمعاة ]{{ اُلَبْيَع َوَذُروا}} قوله ألن ا؛ وجل عّز ا اهلل نهي عدم صحة البيع على الدليل

  الرساول  سانة  عليهاا  دلت التي القاعدة هذه الفساد، يقتضي والنهي تبيعوا، ال نييع[ 9
 فهو اهلل كتاب في ليس شرط كل»: وقال «رد فهو أمرنا عليه ليس عماًل عمل من»:  لقوله
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 ذلا   فاي  لكان  ورسوله اهلل عنه نهى ما صححنا لو وألننا  «شرط مائة كان وإن باطل
 والتالثابت في  صحيح ممارسته، وعدم عنه البعد يقتضي لنهيا إن إذ ورسوله، هلل مضادة
 . ورسوله هلل مضادة وهذا ونفاذه، الشيء هذا ممارسة يستلزم

 َواَل}}: تعاالى  اهلل قول والدليلكالعنب والتفاح  خمرًا يتخذه ممن عصير بيع يصح وال( 2)
 [ .2: المائدة]{{ َواُلُعْدَواِن اإَلُثِم َعَلى َتَعاَونووا

 أو خماراً  ليتخاذه  العصاير  اشترى الرجل هذا أن يدريني الذي ما: قائل قال فإن: ألة مس
 .الحاضر؟ الوقت في ليشربه
 ذل  كفى خمرًا ليتخذوه العصير يشترون الذين القوم من هذا أن الظن على غلب إذا :نقول
 قد ا تعالىو سبحانه ا واهلل والعدوان، اإلثم على التعاون باب من ألنه حرامًا؛ هذا وصار
 . المنع وعدم الصحة، فاألصل وإال ذل ، عن نهى

 مان  الرجال  هذا أن تعرف بأن الحرم، في صيدًا به ليصطاد سالحًا رجل اشترى لو وكذل 
 فهذا الحرم، في صيدًا به يصطاد أن ألجل السالح واشترى الحرم في اآلن وهو الصيد، أهل
 فاي  الكريم القرمن وتأمل والعدوان، اإلثم على التعاون باب من ألنه البيع؛ يصح وال حرام
 [2: المائدة]{{ َواُلُعْدَواِن اإَلُثِم َعَلى َتَعاَونووا َواَل}}: قوله
 يأتياه  المطعام  هذا صاحب أن أعرف بأن الخمر، بها يسقي لمن أواٍن بيع يصح ال وكذل 
 ألن بيعاه؛  يجاوز  فال الخمر، بها يسقي أواني ليشتري وأتى عنده، الخمر يشربون الناس
 .والعدوان اإلثم على التعاون باب من هذا
 المسالمين،  باين  وقتاال  فتنة حصل فلو المسلمين، بين فتنة في سالح بيع يصح ال كذل 
 فإناه  المسالمين،  ليقاتل السالح اشترى أنه الظن على وغلب سالحًا، يشتري رجل وجاء
 .بيعه يحرم

 فإذا عبده، على وإمرة سلطة له السيد أن المعلوم من ألنه «لكافر مسلم عبد بيع وال يصح
 وإذالل الكاافر،  أماام  المسالم  وأذللت ، عليه الكافر سلطت الكافر على المسلم العبد بعت

 .  كافر على المسلم عبده يبيع أن المسلم لإلنسان يحل فال حرام، المسلم
 [2: دةالمائ]{{ َواُلُعْدَواِن اإَلُثِم َعَلى َتَعاَونووا َواَل}}: قال تعالى



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      005 

المسالم أخاو المسالم ال    :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  بن عمر حديَّ )  
يظلمه وال يسلمه من كان في حاجة أخيه كان اهلل في حاجته ومن فرج عن مسالم كرباة   

 . فرج اهلل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة
ال ينبغي للمؤمن أن ياذل  :قال   أن النبي  ( صحيح الترمذيفي   حديَّ حذيفة الثابت) 

 .نفسه 
 وباعاه  كافر عبد إنسان عند كان بأن الثابت في  صحيح، الكافر على الكافر العبد بيعال و

 .كافر على
 
 

 ؟ ما هو الشرط لغًة وشرعا: مسألة 
  
 َفَقادْ  َبُغَتًة َتْأِتَيُهْم أ ْن السواَعَة َإالَّ وَنَيُنظوُر َفَهْل}}: تعالى اهلل قول ومنه العالمة، :الشرط لغًة 

 [ .11: محمد]{{ أ ُشَراطوَها َجاَء
 الصاحة،  عليه تتوقف ما به يراد فقد فيه، شرطًا يكون ما بحسب فهو : االصطالح في أما
 السبب بأن السبب عن ويختلف الوجود، وجوده من يلزم وال العدم، عدمه من يلزم ما: أي
 .العدم عدمهما من يلزم أنهما في ويشتركان الوجود، وجوده من يلزم

 وجاوده  مان  يلزم وهل الصالة، صحة عدم عدمه من يلزم الصالة لصحة شرط فالوضوء
 .يصلي وال يتوضأ قد اإلنسان ألن ال؛ الوجود؟
 قد ألنه الوجود، وجودها من يلزم وال العدم عدمها من يلزم فإنه السابقة البيع شروط ومنه
 .الجمعة تلزمه ممن الثاني الجمعة نداء بعد البيع يقع كأن مانع ويوجد كلها الشروط تتم

 :البيع شروط غير البيع في الشروط
 فاي  وكذل  العقد، بمقتضى يلزمه ال ما اآلخر المتعاقدين أحد إلزام هي: البيع في الشروط
 .غيره
 .دالتوكي باب من فهو شرط إن فإنه العقد، بمقتضى يلزمه ما وأما

 ؟ البيع وشروط البيع في الشروط بين الفرقما : مسألة 

 الشروط في البيع
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 :أربعة وجوه من البيع، وشروط البيع في الشروط بين الفرق
 .المتعاقدين وضع من البيع في والشروط الشارع، وضع من البيع شروط أن : األول
 لازوم  عليهاا  يتوقاف  البيع في والشروط البيع، صحة عليها يتوقف البيع شروط :الثاني
 . الخيار فله به له يوف لم إذا الشرط له من ألن بالزم؛ ليس لكن صحيح، فهو البيع،
 لاه  ممان  إساقاطها  يمكن البيع في والشروط  إسقاطها، يمكن ال البيع شروط أن :الثالَّ
 . الشرط
 البيع في والشروط الشرع، وضع من ألنها معتبرة؛ صحيحة كلها البيع شروط أن : الرابع
 والبشر البشر، وضع من ألنه معتبر؛ وال صحيح ليس ما ومنها معتبر، يحصح هو ما منها
  . البيع وشروط البيع في الشروط بين فروق أربعة فهذه يصيب، وقد يخطئ قد

 النكاح؟ في والشروط النكاح شروط بين الفروق هذه تكون وهل
 . العقود من غيره في أو البيع في تكون الشروط فهذه كذل ، تكون نعم
 ؟ ما هي أنواع الشروط في البيع: لة مسأ

 (صحيح وفاسد) أنواع الشروط في البيع نوعان
 العقد مقتضى ينافي ال ماوهو  : الصحيحأواًل الشرط 

 العقد مقتضى ينافي وهو الذي: ثانيًا الشرط الفاسد 
 والتاأجير  والارهن  باالبيع  فياه  أتصرف أنني العقد فمقتضى شيئًا علي  بعت إذا: فمثاًل
 أحاد،  علاى  أبيعه أال البائع عليو شرط فإذا شرعا، أملكها التي التصرفات وكل وقيف،والت
 !؟ يحبسني فكيف فيه، أتصرف أنني العقد فمقتضى العقد، مقتضى ينافي فهذا

 ؟ وفقدت صحيحة كانت إذا الشروط حكم ما: مسألة
 فللمشتري لمشتري،ا غرو وأنه مدلس، البائع أن تبين إن: يقال أن المسألة هذه في الصحيح
 ألن والارد؛  أرش باال  اإلمسا  بين الخيار فللمشتري مدلسًا يكن لم وإن الصفة، فقد أرش
 أن أرضاى  وال الاثمن،  بهذا إال ببيعه أرض لم: ويقول مغتّرًا، يكون قد ا أيضًا ا البائع
 . شيء الثمن من ينزل

 ؟ الصحيح أعط مثااًل للشرط : مسألة 
 . الثمن وتأجيل الرهنالصحيح من أمثلة الشرط 
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 .البائع غالبًا يشترطه والذي ،الصحيحة الشروط من الرهنف
 للباائع  مصالحة  فياه  ألن ، صحيح فالشرط بالثمن رهنًا المشتري على البائع اشترط فإذا

 وحينئاذٍ  علياه  يبيع ال فإنه الشرط بهذا المشتري يلتزم لم إذا البائع ألن أيضًا؛ وللمشتري
 .السلعة ذهه من يريد مما يحرم
 أن أريد لكن علي ، بعت: فيقول بمائة؟ الشيء هذا من  اشتريت: المشتري يقول أن :مثاله

 العقاد،  مقتضى ينافي ال ألنه الثابت في  صحيح؛ الشرط فهذا رهنًا، فأعطاه رهنًا، تعطيني
 فياه  باه  باعاه  الذي الثمن أن علم إذا يطمئن اآلن البائع ألن وتوثقة؛ قوة العقد يزيد بل

 .منه الثمن ويستوفى ُيباع، فإنه يوف لم إذا أنه الرهن فائدة أن إذ رهن،
 الاثمن  وتأجيال  البائع، يشترطه فالرهن األول، عكس المشتري، يشترطه «الثمن وتأجيل»

 . المشتري يشترطه
 الاثمن  يكون أن أريد ولكن اآلن، شيء بيدي ليس أنا: فقال بمائة، متاعًا عليه باع : مثاله
 ال هاذا  ألن صاحيح؛  والشرط ، صحيح البيع فهذا ، ذل  على البيع فتم شهر، لىإ مؤجاًل
 المشتري مصلحة من ألنه ضرر يوجد ال وألنه وإحكامًا، قوة يزيده بل العقد؛ مقتضى ينافي
 تجعل ثم أموااًل عنده أن عليه ينم أحد من يخشى كأن البائع مصلحة ومن يتوسع، أن ألجل
 والمشاتري  البائع مصلحة من فصار ، عليه السراق يعتدي وأ الحكومة من ضرائب عليه
 . ويستريح الثمن يسلم أن يود فالمشتري المشتري، مصلحة من يكون ال وقد

 ذل  والدليل الشرط، ويصح البيع، فيصح شهرًا، الدار سكنى البائع يشترطومنها 
  أن النباي  (  حديَّ عمرو ابن عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة) 

 . حالاًل حرم أو حرامًا أحل شرطًا إال شروطهم على المسلمون» : قال
ما بال أقوام يشترطون شاروطا  :قال   أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )

شرط ليست في كتاب اهلل، من اشترط شرطا ليس في كتاب اهلل فليس له، وإن اشترط مائة 
 .، شرط اهلل أحق وأوثق 

 ؟ هل يجوز أن يشترط شرطين في بيع: مسألة 
 :المسألة على التفصيل اآلتي 
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، ذلا   أشبه وما والربا، والظلم، كالجهل، شرعي محذوريوقعان في  الشرطانإن كان ( 1)
 :فال يجوز ويكون الشرط فاسد مفسد أي يبطل العقد وعليه يحمل الحديَّ االتي 

أن النباي  ( و الترمذي أبي داوود في  صحيحي الثابت ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
  عند  ليس ما بيع وال بيع، في شرطان وال وبيع، سلف يحل ال»: قال» 
  شرعي محذوريوقعان في  ال الشرطانإما إن كان ( 2)

 يتفقاان  ما حسب شروط وأربعة شروط ثالثة بين بل شرطين، بين الجمع جواز فالصحيح
 .عليه

 فاي  شارطان  وال)بقوله   النبي رطين في بيع الذي نهى عنهما أعط مثااًل للش: مسألة 
 ؟( بيع

: نقاول  فهنا بأقل، نقدًا يشتريه ثم مؤجل، بثمن شيئًا يبيع أن وهي : (العينة مسألة) مثاله
 ، «الرباا  أو أوكسهما له»: قال ولهذا اثنان، والعقد واحد المبيع ألن بيعة؛ في بيعتان هذه
 شايئاً  المشتري من تأخذ أال إما: فنقول نقدًا، بثمانين واشتراه اًل،مؤج بمائة باعه إذا فهنا
  النباي  ألن الرباا؛  في وقعت فقد الزائد أخذت فإن الثمانون، وهو باألقل، وخذ الزائد، وهو
 . «الربا أو أوكسهما له»: قال

 ينبثماان  المشاتري  من اشتريتها بيعة، فهذه سنة، إلى ألف بمائة السيارة هذه بعت :مثاله
 وال الثماانين،  علاى  يقتصر أن إما البائع الثمانون، أوكس؟ أيهما أخرى، بيعة فهذه نقدًا،
 أو أوكسهما له»: قال ولهذا الربا، هو فهذا بالزائد طالبه فإن عشرون، وهو بالزائد يطالبه
 لاه  أو بشايء،  المشتري تطالب وال الثمانون إال ل  ليس: للبائع نقول أن بمعنى ، «الربا
 .الربا على حيلة ش  ال هذا ألن «باالر»

 ريال ؟ ألف مائة تقرضني أن بشرط هل يجوز للبائع أن يقول بعت  بيتي: مسألة 
 .البيع يصح وال القرض، يصح فال للعقد، ومفسد فاسد الشرط فهذا ، ال يجوز

أن النباي  ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 عند  ليس ما بيع وال بيع، في شرطان وال وبيع، سلف يحل ال»:ال ق» 

 ؟ فاسد الشرطهل يجوز الوفاء ب: مسألة 
 .فهو مردوٌد على صاحبه فاسد الشرطال يجوز الوفاء ب
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ما بال أقوام يشترطون شاروطا  :قال   أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
شرط ا ليس في كتاب اهلل فليس له، وإن اشترط مائة ليست في كتاب اهلل، من اشترط شرط

 .، شرط اهلل أحق وأوثق 
 
 
 

  ؟ فما الحكم والبيع قائم بعينه في الثمن البائع والمشتريإذا اختلف : مسألة 
 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع

. 
إذا اختلف البيعاان   :قال   أن النبي  (د الثابت في  صحيح ابن ماجة حديَّ ابن مسعو) 

 . وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع
 
  
 

 ؟ الخيارما هو : مسألة 
 كاان  وإن يرى، فيما األمرين بخير أخذ: أي اختار،: يقال ،األمرين بخير األخذ هو الخيار 

 ال قاد  ألنه األولى؛ هو األمرين، بخير األخذ: قولنا أن إال األمرين، خير طلب: يقول بعضهم
 .ومطلوب طالب يكون

 .للمشتري أو للبائع كان سواء الفسخ، أو اإلمضاء من األمرين بخير األخذ :  هنا والخيار
 ؟ ما هي أقسام الخيار: مسألة 

 :أقسام الخيار خمسة 
 المجلس خيار( 1)
 لشرطا خيار( 2)
 العيب خيار( 3)
 التدليس خيار( 4)

 االختالف بين البائع والمشتري

 الخياار
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 الغبن خيار( 5)
 ؟ المجلس خيارما هو : مسألة 
 الجلاوس،  موضاع  والمجلاس  مكانه إلى الشيء إضافة باب من اإلضافة : المجلس خيار

 وهماا  العقاد  وقاع  أو قائماان،  وهماا  العقد وقع لو حتى التبايع، مكان: هنا به والمراد
 ال التبايع، مكان بالمجلس المراد ألن مجلس؛ خيار وهو همال يكون الخيار فإن مضطجعان،
 . الجلوس خصوص

 .المجلس في المتعاقدان دام ما والمشتري للبائع: أي «للمتعاقدين يثبت»المجلس  خيار و
 : ذل  ودليل*
البيعاان  ):قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين حكيم بن حزام رضي اهلل عنه حديَّ )

يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بور  لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركاة  بالخيار ما لم 
 (.بيعهما

ابان عمار رضاي اهلل    حديَّ ): في  وقوله.  «يتفروقا لم ما بالخيار البيعان»:  النبي قول
 :قال   أن النبي ( ئي وابن ماجة االنس الثابت في  صحيحيعنهما 

 اآلخار  يخيرأحدهما أو جميعا كانا و يتفرقا لم ما خياربال منها واحد فكل الرجالن تبايع إذا
 يتر  لم و تبايعا أن بعد تفرقا إن و البيع وجب فقد ذل  على فتبايعا اآلخر أحدهما خير فإن
 .  البيع وجب فقد البيع منهما واحد

 التفارق،  لعدم تأكيد «جميعًا وكانا»: وقوله تفرقهما، عدم مدة يعني ظرفية مصدرية «ما» 
 يقاول  ما بمجرد خيار، ال الحال هذه في فإنه بالهاتف رجالن تبايع إذا ما وهي فائدة هاوفي
 .البيع وجب اشتريت: يقول والثاني بعت: أحد

 ذلا   ويقع شرائه أو الشيء بيع في يتعجل قد اإلنسان أن هي المجلس خيار من والحكمة
 إذا ألناه  الفساحة  هذه طيأع وإنما الفسحة، هذه يعطى أن إلى فيحتاج تروٍّ، غير من منه
 الشارع فجعل تقل يتملكه أن قبل عنده كانت التي الرغبة فإن اإلنسان مل  في الشيء وقع
 .الضرر النتفاء طوياًل يكن ولم الشارع، حكمة من وهذا الخيار، له
تنبيه :  يحُرم الفرقة من المجلس خشية االستقالة 
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اُلَبّيَعاِن باُلِخَياِر »:قال أن النبي  ( الترمذي صحيححديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  ) 
 .« واَل َيِحلَّ َلُه أ ْن ُيَفاِرَق َصاِحَبُه َخُشَيَة أ ْن َيْسَتِقيَلُه. َما َلْم َيَتَفّرَقا، إاّل أْن َتكووَن َصفَقَة ِخَياٍر

 ؟ خيار الشرط ما هو: مسألة 
 .مدٍة معلومٍة ولو طالت وهو أن يشترطا أو أحدهما الخيار إلى  :خيار الشرط 

 الخيار لي لكن نعم: قال اليوم، من ابتداء ريال، بمائة سنة مدة بيتي مجرت : قال: ذل  مثال
 يومًا عشرين مضي وبعد المستأجر، وسكن تم فالعقد يصح، الراجح القول علىف شهر، لمدة
 يفات  لام  فاآلن سكنتها، التي المدة في المثل أجرة وعلي  بأس، ال: فنقول اإلجارة، فسخ
 ولايس  المثال  أجرة المستأجر على: قلنا وإنما المؤجر، على وال المستأجر على ال شيء
 إذا واإلنسان عقد، ال أنه وتبين أصله من ُرفع فسخه بعد العقد ألن األجرة؛ من القسط عليه

 المسألة؛ هذه في الثابت فيصحيح هو القول وهذا مثله، أجرة فعليه غيره من منافع استوفى
 منهماا  وكال  حقًا، ألحدهما يضيع وال حالاًل، يحرم وال حرامًا يحل ال الحقيقة في هذا ألن

 يساتوفي  وساوف  حقه، البيت صاحب يعطي سوف الحقيقة في ألنه ؛ الشرط بهذا رضي
 .غرر فيه فليس أيضًا، حقه المستأجر

إن ) :قاال   أن النباي   (الثابات فاي  الصاحيحين    ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 (.المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا

  أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة  َعْمِرو بِن َعْوٍف الُمْزِنّي حديَّ )
ُموَن َعَلاى  والُمْسالِ . إاّل ُصُلحًا َحّرَم َحاَلاًل أْو أَحلَّ َحَرامًا. الّصُلُح َجاَئٌز َبْيَن الُمْسِلِميَن»:قال 

 .«َحَرامًا شوُروِطِهْم، إاّل َشْرطًا َحّرَم َحاَلاًل أْو أَحلَّ
 ؟خيار العيب ما هو: مسألة 

 سليم، وهذا معيب، هذا: فيقال السالمة، ضد والعيب العيب، سببه الذي الخيار : خيارالعيب
 ساليمة،  :لهاا  يقاال  والسالمة معيبة، هذه: األضحية في تجزئ ال التي البهيمة في ويقال
  بين والفرق السليم ضد والمعيب السالمة، ضد فالعيب

 .فإذا اشتر الرجل سلعًة معيبًة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله رد السلعة على صاحبها 
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 أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
إن شاء : بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها) :قال 

 (.أمس ، وإن شاء ردها وصاع تمر

 ما هو ضابط العيب الذي يكون الخيار بسببه ؟ : مسألة 
 .هو ما ُينِقص قيمة المبيع :  ضابط العيب الذي يكون الخيار بسببه

 .كمرض الحيوان وفقد عضو كأصبع وسن 
 العقد فماذا يصنع؟ إذاعلم المشتري العيب بعد: مسألة 

إذاعلم المشتري العيب بعد العقد فإنه ُيخير بين أن يمسكه بأرشه أي بعوٍض أو يردوه ويأخذ 
 .الثمن 
 ما هو األرش ؟ : مسألة 
هو قسط ما بين الصحة والعيب ، أي ُيَقووم المبيع وهوسالمًا من العيب ثم ُيَقاووم   : األرش

 . وهو معيب فما بين القيمتين فهو أرش
 ؟خيار التدليس  ما هو: مسألة 

 اإلخفااء؛  خيار ومعناه أن يدلس البائع على المشتري بما يزيد به الثمن ، : خيار التدليس
 . مدلس الشيء يخفي الذي ألن
 .وللمشتري الخيار بين اإلمسا  والرد  

 :صورتان ولو
 . عليه كان مما أكمل وجه على الشيء يظهر أن : األولى
 . عيب وفيه كامل وجه على الشيء ظهري أن : الثانية
 وأكمال،  أجود وجه على يظهره ولكنه عيب المبيع في ليس فاألولى ، ظاهر بينهما والفرق
 . سليم وجه على وأظهره أخفاه ولكنه شيء فيه الثانية وفي
 الذي الطعام فوق السليم الطعام وضع حين ا عنه اهلل عفا ا الصحابي فعل التدليس أمثلة

 . تدليس هذا فإن لسماء،ا أصابته
مر  أن النبي  (األنصاري الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال ما هذا يا صااحب الطعاام قاال    
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ا س منأصابته السماء يا رسول اهلل قال أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فلي
. 

 .جديد وكأنه يظهره، حتى فيليسه قديم بيت اإلنسان عند يكون أن ومنه
 . شيء فيها ليس أنه الظان يظن حتى صبغًا فيضربها مخدشة سيارة عنده يكون أن ومنه

 فياربط  البهيماة، ،  ضرع في اللبن جمع: أي األنعام، بهيمة ضرع في اللبن تصريةومنها 
 أن ظان  المشاتري  ورمها السوق في جلبها فإذا لضرع،ا في اللبن ويجتمع البهيمة ضرع
  عادتها، هذه
  «والغنم اإلبل تصروا ال»:  النبي قال محرم، وهو 
 أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

إن شاء : حتلبهاال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن ي) :قال 
 (.أمس ، وإن شاء ردها وصاع تمر

 ؟ التدليس وخيار العيب خيارمالفرق بين : مسألة 
 إظهاار  فهاو  التادليس  أما كمال، فوات العيب أن التدليس، وخيار العيب خيارالفرق بين 

 .منها خاٍل والمبيع محاسن
 ؟خيار الغبن  ما هو: مسألة 
الصاحة  : متان مغبون فيهماا كثيار مان النااس    نع) بمعنى الخديغة ومنه قوله  الغبن

 .وإذا حصل الغبن فللمشتري الخيار بين اإلمسا  والرد  (.والفراغ
 (النجش والمسترسل وتلقي الركبان:) الغبن يكون في ثالَّ صور : { تنبيه}

 ؟ ما هو النجش: مسألة 
 .لمين فيها والنجش هو زيادة السلعة ممن ال يريد شراءها ليوقع غيره من المس :النجش 

نهاى عان   :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 .النجش 

 أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديَّ، وال تحسسوا، وال تجسسوا، وال تناجشوا، وال ) قال 
 (.اسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخواناتح
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 أو بالمشتري، اإلضرار يريد وإنما شراءها، يريد ال وهو السلعة، في يزيد من هو والناجش
 .جميعًا األمرين أو البائع، نفع
 فاي  يزياد  هؤالء أحد وكان فيها، يتزايدون الناس فصار للسوم سلعة عرضت :ذل  مثال

 يرياد  فاال  هو أما صاحبه، ألنه البائع؛ منفعة أجل من ولكن الشراء، يريد ال ووه الثمن،
 سالعة  عناده  يكون كأن نفسه نفع يريد أو عدوه، ألنه المشتري؛ إضرار يريد أو السلعة،
 اهلل شااء  ما فالن: الناس يقول أن يريد أو سلعته، ثمن يزيد أن ألجل ثمنها في فزاد مثلها
 .وتاجر أموال عنده أنه عناهم وهذا السلعة، في يزيد

 المشاتري  غابن  فإذا مخر، غرضًا يريد وإنما الشراء، يريد ال وهو يزيد أن :هو فالضابط
 .الخيار له فإن العادة عن يخرج غبنًا الزيادة هذه بسبب

 والبغضااء  العداوة يورَّ وألنه  «تناجشوا ال»: فقال عنه نهى  النبي ألن محرم؛ والنجش
 وأبغضاوه،  كرهوه بالمشترين اإلضرار أجل من ينجش هذا أن علم إذا هألن المسلمين؛ بين
 عاداوة  المشتري وبين بينه فيحصل بالفسخ، البائع يرضى ال ربما الغبن في الفسخ عند ثم

 .أيضًا
 ما هو المسترسل ؟: مسألة 

 .اللغة في هذا قوله، إلى المطمئن غيره مع المنقاد وهو «المسترسل
 .المماكسة يحسن ولم القيمة جهل من :االصطالح وفي

 صاحب إلى أتى فإذا بالمكاسرة، عندنا تعرف التي وهي الثمن، في المحاطة هي والمماكسة
 أن يحسن وال القيمة يجهل رجل وهو رياالت، بعشرة: قال الحاجة؟ هذه بكم: وقال الدكان،
 ماا : القا  ريااالت،  بخمسة هذه: قالوا الناس، على عرضها فلما بعشرة، فأخذها يماكس
 واشاتراها  بخمساة،  الشايء  قيمة كانت إذا ألنه الخيار؛ له مسترساًل هذا فنسمي علمت،
 فلايس  غاش  من»: قال  النبي أن والدليل الخيار، فله العادة عن يخرج غبن فهذا بعشرة

 فاإن  مأرباه،  وبين بينه يحال أن فيجب غش من وكل للمسلمين، الخيانة من وهو ، «منا
 كماا  الباائع،  لقلاب  تطييبًا بعشرة أخذها ولكنه خمسة، قيمتها أن ريويد القيمة يعلم كان

 فاالن؟  ياا  هذه بكم: قال صغيرة، بسطة عنده فقيرًا رجاًل وجد إذا مثاًل الناس بعض يعمله
 القيماة،  يعلم ألنه مسترساًل؛ يكون فال بعشرة فأخذها بخمسة أنها يعرف وهو بعشرة: قال
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 عام  ياا  هاذه : قال هذه؟ بني يا بكم: قال عشرة، تساوي دجاجة صبي مع رأى لو وكذل 
 عليه، للسرور وإدخااًل الصبي هذا لقلب جبرًا لكن عشرة، تساوي أنها يدري وهو بعشرين

 إلى فرجع عشرة؟ يساوي بما عشرين أبذل كيف: قال ندم بعدئٍذ ثم العشرين، هذه خذ: قال
 .بصيرة على ودخل مةالقي يعلم ألنه له؛ خيار فال غبنتني بني يا: وقال الصبي
 ما المقصود بتلقي الركبان ؟: مسألة 
 أن المعلوم ومن منهم، فيشتري إليه الجالبين ليتلقى البلد عن يخرج أن: أي الركبان، تلقي
  الثمن، من بأقل يشتري سوف المتلقي هذا
 تلقاوا  ال:قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

    .  السوق أتى إذا بالخيار فصاحبه شيئا منه فاشترى تلقى فمن الجلب
 اا  الساوق  سيده أتى فإذا ا الجلب من: أي ا منه فاشترى تلقاه فمن الجلب، تلقوا ال»

 . غبن خيار هذا ، «بالخيار فهو ا البائع وهو
الركباان،   كنا نتلقى:قال ( الثابت في  صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 .فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي  أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام
فال يجوز لإلنسان أن يتلقاهم ويشتري منهم حتى يذهبوا إلى السوق ألن في الشراء مانهم  

 قيل وصولهم إلى السوق إضرارًا لهم وإضرارًا للسوق 
 .منهم ما ثمنه مائة بخمسين  ألن الذي يتلقاهم ربما يخدهم فيشتري( : إضرارًا لهم)
 .ألنه يحرم أهل السوق من الكسب في تجارة هؤالء ( : وإضرارًا للسوق)
 
 
 

 لغًة وشرعا ؟ الرباما هو : مسألة 
{{ َوَرَباتُ  اْهَتازوتُ  اُلَمااءَ  َعَلْيَهاا  أ ُنَزُلَنا َفَإَذا}}: تعالى قوله ومنه الزيادة، :اللغة في الربا

 األرض الماراد  ولايس  زادت،: أي وربات  وعشبها، بأشجارها اهتزت: أي[ 39: فصلت]
 .فيها ينبت ما المراد بل نفسها،

 باب الربا والصرف
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 في التفاضل هو الفضل ربا إن: قيل ولو أشياء، في ونسأ أشياء في زيادة فهو شرعا وأما
 فياه  يجاري  فيماا  القبض تأخير النسيئة وربا الربا، فيه يجري مما بجنسه جنس كل بيع
 .الربا
 تجاوز  مماا  المبيعان كان إذا ربا، بيع في زيادة كل وليس الشرع، في ربا ةزياد كل فليس
 كال  ليس ألنه بأس؛ فال بكتابين وكتابًا بأس، فال بسيارتين سيارة بعت فلو الزيادة، فيهما
 بينهماا  يحارم  شيئين بين العقد وقع إذا ما هي ربا تكون التي الزيادة بل ربا، تكون زيادة

 .تعريفه فسيأتي الصرف وأما ذل ، بيان ا اهلل شاء إن ا وسيأتي التفاضل،
 ؟ الرباما حكم : مسألة 
 اهلل ألن الاذنوب؛  كباائر  من أنه ومرتبته ،المسلمين وإجماع والسنة، بالقرمن محرم الربا
 وقاال  ،[ 205: البقارة ]{{ َخاَلاُدونَ  ِفيَها ُهْم النَّاِر أ ْصَحاُب َفُأوَلَئَ  َعاَد َوَمْن}}: قال تعالى

 َلامْ  َفاَإنْ *  ُمْؤِمِنيَن كوُنتوْم َإْن الرَِّبا ِمَن َبِقَي َما َوَذُروا اللََّه اتَّقووا مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}: عالىت
 مكل لعن»:  الرسول وألن ،[ 209 ،201: البقرة]{{ َوَرُسوَلِه اللَِّه ِمَن ِبَحْرٍب َفْأَذنووا َتُفَعلووا
 «سواء هم: وقال بهوكات وشاهديه وموكله الربا
لعن رساول  :قال  (الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . اهلل  مكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
 السنة الثابتة الصحيحة بنص  السبع الموبقاتوالربا من 

اجتنباوا  ) :قاال   النبي  أن (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
الشر  باهلل، والسحر، وقتل الانفس  : )يا رسول اهلل، وما هن؟ قال: قالوا(. السبع الموبقات

التي حرم اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتايم، والتاولي ياوم الزحاف، وقاذف      
 (.الغافالت المؤمنات المحصنات

 ذكره المباشرة نهي من أبلغ القربان نهي ألن واتفعل ال من أبلغ وهو أبعدوا  (  اجتنبوا  )
  الطيبي

 الخصالة  وهي موبقة جمع المهلكات التحتية الموحدة وكسر الميم بضم (الموبقات السبع)
 . النفس في أوقع ليكون فصلها ثم مهلكات وسماها أجملها الكبيرة المراد أو المهلكة
   كان وجه بأي تناوله أي  (  الربا أكل  )  قوله  :الشاهد 
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 ،«التحليل إبطال» كتابه في ا اهلل رحمه ا اإلسالم شيخ ذكر وقد. الكبائر أعظم من فهو ،
 .والكفر الشر  سوى مخر ذنب أي في يأت لم ما الربا في الوعيد من جاء أنه
  :قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح ابن ماجة  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 . ا أيسرها أن ينكح الرجل أمهالربا سبعون حوب

 أي إثما:  حوبًا   ( الربا سبعون حوبًا   ) 
 يأكلاه  رباا  درهم:قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع حنظلة بن عبداهللحديَّ ) 

   .  زنية ثالثين و ستة من اهلل عند أشد يعلم هو و الرجل
أنه يعلم أنه ربًا أو يعلم الحكم فمن نشأ أي والحال   ( وهو يعلم  درهم ربًا يأكله الرجل   )

  بعيدًا عن العلماء ولم يقصر فهو معذور 
  ( وثالثين زنية  ستة   ) ذنب   ( أشد عند الّله من   )

إنما كان أشد من الزنا ألن من أكله فقاد حااول مخالفاة الّلاه ورساوله        : قال الطيبي 
أي   { فأذنوا بحرب مان الّلاه ورساوله      }   : قال تعالى   . ومحاربتهما بعقله الزائغ 

وأما قابح    { إنما البيع مثل الربا   } بحرب عظيم فتحريمه محض تعبد ولذل  رد قولهم 
الزنا فظاهر شرعا وعقاًل وله روادع وزواجر سوى الشرع فأكل الربا يهت  حرماة الّلاه   

  . لى كبيرة إال قلياًل وهذا وعيد شديد لم يقع مثله ع  . والزاني يخرق جلباب الحياء اها 
وإذا استبصر ذو دراية فيما يضره في ذاته فأنف منه رعاية لنفسه حق له   : قال الحرالي 

بذل  التزام رعايتها عما يتطرق له منه من جهة غيره فيتورع عن أكال أماوال النااس    
بحانه قال سا   . بالباطل لما يدري من المؤاخذة عليها في العاجل وما خبيء له في اآلجل 

فهاو    { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا   }   : وتعالى 
وكما عّرف الّله تعالى أن أكل مال الغير نار في البطن عارف    . مكل نار وإن لم يحس به 

ا الذين يأكلون الربا ال يقوماون إال كما    } أن أكل الربا جنون في العقل وخبال في النفس 
وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديَّ بتمامه واألمار    { يقوم الذي يتخبطه الشيطان 

  . بخالفه بل بقيته عند مخرجه أحمد في الحطيم هكذا ذكره وكأنه سقط من قلم المصنف 
 مرتاد؛  فإنه مسلمة بيئة في عاش ممن تحريمه أنكر من ولهذا تحريمه، على ُمْجَمٌع وهو
 .عليها المجمع الظاهرة تالمحرما من هذا ألن
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 ما هي أقسام الربا ؟: مسألة 
 يكاون  أن يعناي  الزيادة، هو الفضل ربا النسيئة، ربا الفضل، ربا ،قسمين إلى ينقسم الربا
 .البر من أصواع بثالثة البر من صاعين علي  بعت لو كما بالزيادة الربا
 أن مثال  فيهما، القبض تأخير مع ربوي بشيء ربويًا شيئًا علي  أبيع أن هو النسيئة وربا
 قد القسمين هذين أن واعلم القبض، تأخير مع الشعير من بصاع البر من صاعًا علي  أبيع

 القابض  تأخير مع بدينار دراهم عشرة علي  بعت فإذا يرتفعان، وقد يجتمعان وقد ينفردان
 مجلاس  فاي  القبض مع البر من بصاعين البر من صاعًا علي  بعت وإذا نسيئة، ربا فهذا
 اجتمع القبض، تأخير مع منه بصاعين البر من صاعًا علي  بعت وإذا فضل، ربا فهذا العقد
 التساليم  ماع  البر من بصاع البر من صاعًا علي  بعت وإذا الفضل، وربا النسيئة ربا فيه

 . النسيئة وربا الفضل ربا انتفى
 .؟ الربوية األشياء هي ما: مسألة
الثابت في  صحيح مسالم    أبي سعيد الخدريحديَّ )  بالعد،  بيالن حددها :الربوية األشياء

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشاعير والتمار   :قال  أن النبي  (
بالتمر والملح بالملح مثال بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ والمعطاي فياه   

 . سواء
 هاي  أنها على مجمع أي الحديَّ، في جاء ما حسب على عليها مجمع الستة األشياء وهذه

 بالقياس بها يلحق هل سواها، في العلماء واختلف فيها، يجري الربا وأن الربوية، األموال
 ؟ يلحق ال أو

 عليه ا أعطي وقد ،حصره  الرسول ألن فقط الستة هذه في إال الربا يجري ال أنه الصحيح
 كال  في يجري الربا كان ولو ، اختصارًا الكالم له صرواخت الكلم جوامع ا والسالم الصالة
 وأوضح، وأخصر أعم هذا ألن بالموزون؛ والموزون بالمكيل، المكيل: لقال موزون أو مكيل
 .الواقع في قوي استدالل وهذا السنة، به جاءت ما نتجاوز وال قال ما نتعدى ال عيون فلما

 ؟ ما هو ربا الفضل: مسألة 
الاذهب بالاذهب    األصناف الستة المذكورة في الحاديَّ   في الزيادة ارب:  أي الفضل ربا

 فيهماا  يحرم، فوالفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
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 فضة يحرم، بذهب ذهب يحرم، بملح ملح يحرم، بتمر تمر يحرم، بشعير شعير الفضل، ربا
 . يحرم بفضة

 [ العكس ال النسيئة، ربا فيه يحرم فإنه فضلال ربا فيه حرم شيء وكل]
 ؟ بجنسه الربويما هي شروط بيع : مسألة 
شرطان بجنسه الربويبيع  في يشترط : 

 .الطرفين من التقابض : األول
 .بالوزن والموزون بالمكيل، المكيل الشرعي، بالمعيار التساوي :الثاني
 أما التفرق، قبل التقابض وهو د،واح شرط اشترط جنسه غير من بربوي الربوي بيع وإذا

 .وجزافًا وموازنة مكايلة بيعهما يجوز ولهذا بشرط، فليس التساوي
 وإذا جنسه غير من ألنه جائز؛ فهذا شعير بكيلو بر كيلو: أي ببر، شعيرًا اشترى :ذل  مثال

 ًاياد  كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف هذه اختلفت فإذا»:  النبي قال فقد الجنس، اختلف
 «بيد
الاذهب بالاذهب   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عبادة بن الصامت حديَّ ) 

والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل سواء 
 . بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 وإذا الجنس، الختالف جائز؛ فهذا هذا، من بكيلو هذا من كيلو وزنًا، بتمر ًاشعير باع وإذا ،
 .التساوي يشترط لم الجنس اختلف
 يشترط ال أنه وذل  أيضًا؛ جائز فهذا بالكيل، وال بالوزن ال تقدير غير من ببر تمرًا باع وإذا
 .التساوي فيه
 يبياع  أن مثال  التفاضل، جوزوي ،القبض قبل التفرق فيجوز ربوي بغير ربوي بيع وإذا 

 القابض  قبال  التفرق فيه يجوز فهذا ذل ، أشبه ما أو بثياب، شعيرًا يبيع أو بشاة، شعيرًا
 . والتفاضل
 ؟ ما هو ربا النسيئة: مسألة 

وهم األصاناف الساتة الماذكورة فاي      الربويين بيع في التقابض تأخير وهو النسيئة ربا
   .الحديَّ 
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الاذهب بالاذهب والفضاة    :قال  أن النبي  (صحيح مسلم   الثابت في  الخدريحديَّ )
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل يدا بياد فمان   

 . زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ والمعطي فيه سواء
 .فلو بعت ذهبًا بذهب مع تأخر القبض فإن هذا هو ربا النسيئة 

 بيع صاعين تمر بصاٍع تمر؟ هل يجوز: مسألة 
 : شرطان بجنسه الربويبيع  في يشترطال يجوز بيع صاعين تمر بصاٍع تمر ألنه 

 .الطرفين من التقابض :األول
 . بالوزن والموزون بالمكيل، المكيل الشرعي، بالمعيار التساوي :الثاني

والفضاة   الاذهب بالاذهب  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   الخدريحديَّ )
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل يدا بياد فمان   

 . زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ والمعطي فيه سواء
 ؟ هل يجوز بيع الرطب بالتمر: مسألة 

 ال يجوز بيع الرطب بالتمر ألن الرطب إذا يبس نقص
 :قال ( و الترمذي أبي داوود صحيحي  الثابت في سعد بن أبي وقاص حديَّ ) 

 سمعت رسول اهلل  يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول اهلل  أينقص الرطب إذا يبس
 .هىعن ذل  قالوا نعم فن ؟
تنبيه :  يسستثنى من بيع الرطب بالتمر أصحاب العرايا فإن النبي  أذن لهم. 
أن رسول اهلل  نهى عان  :قال  النبي  أن (الثابت في  الصحيحين رافع بن خديج حديَّ )

 . المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إال أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم
 ؟ من هم أصحاب العرايا: مسألة 
 جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة  :العرايا 

ياًة  هم الفقراء الذين ال نخل لهم ، كانوا يمنحون نخلًة أو أكثار عر ( : و أصحاب العرايا)
 .يأخذون ثمرها ، فلهم أن يشتروها بخرصها تمرًا 

 ؟ هل يجوز بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه: مسألة 
 [ ال تباع حتى تفصل] 
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اشتريت يوم خيبر قاالدة بااثني   :قال  (الثابت في  صحيح مسلم  فضالة بن عبيد حديَّ ) 
اثني عشر دينارا فذكرت ذلا    عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من

 . للنبي  فقال ال تباع حتى تفصل
 
 
 

 ؟ لصرفما هو ا: مسألة 
 أو بدراهم دراهم يعني بفضة فضة أو بفضة ذهبًا مثاًل تبيع،  بالنقد النقد بيع وهو لصرفا

 حينما بالوزن، يتبايعون والدنانير، الدراهم يزنون كانوا ألنهم صرفًا وسمي بدنانير، دراهم
 .صرفًا سمي ولهذا صوت: أي صريف، لها يكون الميزان في عهانض
أو الادوالر بالرياال    ومن أمثلة الصرف في العصر الحالي بيع الدوالر بالجنيه المصري

 .السعودي 
 ما هي شروط بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟: مسألة 

  والفضة بالفضة شرطان بنص حديَّ النبي  ذهبلشروط بيع الذهب با 
 [مثال بمثل يدا بيد]

 التساوي    :مثال بمثل
 .الطرفين من التقابض : يدا بيد
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   الخدري

بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل يدا بيد فمن زاد أو اساتزاد  
 . معطي فيه سواءفقد أربى اآلخذ وال

 ما هي شروط بيع الذهب بالفضة ؟: مسألة 
  شروط بيع الذهب بالفضة شرٌط واحد بنص حديَّ النبي         
 .الطرفين من التقابض [  :يدًا بيد]

 الصاارف



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      022 

الاذهب بالاذهب   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عبادة بن الصامت حديَّ ) 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل سواء  والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير

 . بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
بن عازب  البراء رضي اهلل عنه سألت  :قال  (الثابت في  الصحيحين   المنهال حديَّ أبي)

ل اهلل ، فسألنا رسول اهلل  عن كنا تاجرين على عهد رسو:وزيد بن أرقم عن الصرف، فقاال
 (.إن كان يدا بيد فال بأس، وإن كان نساء فال يصلح: )الصرف، فقال

 
 
 

 ؟ ما هي األصول: مسألة 
 أصل فاألب الشيء، عليه ُيبنى أو الشيء منه يتفرع ما اللغة في وهو ،أصل عجم األصول
 .عليه مبنيٌّ الجداَر ألن للجدار؛ أصٌل الجدار وأساُس منه، متفرع االبن ألن لالبن؛
 هاي  :والمقصود به في هاذا البااب    المواضع، بحسب يختلف فإنه االصطالح في األصل
 .واألشجار والدور، األراضي،: أي العقار، من الثابتة األشياء
 ما هي الثمار؟: مسألة 
 ناامٍ  ألناه  ثمر؛ وتمرها أصاًل، تعتبر فالنخلة األشجار، من ينتج ما وهو ،ثمر جمع الثمار
 .منها

 ؟ الدار في يدخل الذي فمامن باع : مسألة 
 َوالاروفَّ  َوالسلالََّم،  الَمُنُصاوَب،  َوالَباابَ  َوَساُقَفَها،  َوِبَناَءَهاا،  أ ْرَضَها، َشِمل  َدارًا َباَع إَذا

  . الَمْسُموَرْيِن
تنبيه :   الها  وإنما شرعية، داللة اله ليسهذه األمور التي تدخل  ضمن بيع الدار 

فكل ما دخل في بيع الدار ُعرفًا دخل ضمن بيع الدار فإن العرف يؤخذ به فيما  ُعرفية، داللة
 . ليس فيه تحديٌد شرعي 

 ؟ البيع في يدخل فهل كنزًا األرض هذه في المشتري وجد فإذا: مسألة 

 ألصول والثماربيع ا
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 يثبات  حتاى  لاي،  الكنز إن: ويقول يطالبه أن للبائع فليس مدفونًا، كنزًا المشتري وجد لو
 ال فإناه  كنازاً  األرض هاذه  في المشتري وجد فإذا األرض يتبع ال الكنز ألن له؛ أنه بينةب

 يكان  لام  وإن ذلا ،  أشبه ما أو عليه، مكتوبًا كان إذا لصاحبه، يكون بل البيع، في يدخل
 لاي  يحفرون عمااًل استأجرت فلو،  البيع في داخاًل ليس ألنه وجده؛ لمن فإنه عليه مكتوبًا
 الكناز  لحفر استأجرهم إذا إال للعمال، يكون الكنز هذا وجدوا الحفر وأثناء بيت،ال في بيارة
 . له فيكون
 يكاون  الكناز  هاذا  وجدوا الحفر وأثناء البيت، في بيارة لي يحفرون عمااًل استأجرت فلو

 . له فيكون الكنز لحفر استأجرهم إذا إال للعمال،
 ؟ األرض رسالغ يتبعفهل   غرس وفيها األرض باع إذا: مسألة

 يعتبار  لألرض بالنسبة الغرس ألن األرض؛ يتبع الغرس فإن غرس وفيها األرض باع إذا
 ألن األرض؛ بيع في يدخل فإنه بناء وفيها أرضًا باع فإذا البناء، وكذل  ألصله، تابعًا فرعًا
 األصل فيتبع فرع لألرض بالنسبة البناء
 األرض هاذه  باع فإذا زرع، وال غرس وال بناء فيها ليس بيضاء األرض كانت إذا: مسألة
 ؟ الكأل من تعالى اهلل ينبته ما فيها يدخل هل ولكن فيها، ما كل دخل

 :  في الحديَّ االتي النبي لقول األرض بمل  يمل  ال ألنه يدخل؛ ال :الجواب
 أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  أصحاب النبي حديَّ رجٍل من المهاجرين ) 

 «والنار والكأل، الماء، ثالَّ في شركاء لناسا»: قال 
 .فيدخل اآلدمي غرسه ما أما البيع، في يدخل فال ،

 ؟ األرض تدخل فهل ًَ ا مثاًل ا نخال غرسًا، باعمن : مسألة 
 أن يمكان  وال فارع،  والنخل أصل فاألرض األصل، يتبعه فال فرع النخل ألن ؛ ال :الجواب
 عليه باع أو نخله، عليه باع إذا قريب، عهد وإلى نحن اعرفن في ولكن الفرَع، األصُل يتبع
 تنازل  أن فيجب وعليه هذا، إال الناس يعرف وال األرض يشمل فإنه ذل ، أشبه ما أو أثله،

 ماا  فيتباع  اللغوية، الحقائق بها المراد أن على ينص لم ما العرفية، الحقائق على األلفاظ
  .العرف أهل لسان على أللفاظا حمل فالواجب اإلطالق عند وأما عليه، نّص
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 لساان  اقتضااه  فما ،(العرف أهل لسان على األلفاظ حمل الواجب أن: )مطردة قاعدة وهذه
 .فال ال وما عليه اللفظ حمل وجب العرف أهل

 ؟تؤبر أن بعد نخال ابتاع منماحكم من : مسألة 
 : يلي لما بالتأبير معلق الحكم أن والصواب

 . الرسول حده ما نتجاوز أن لنا وليس ه،ب علقه  النبي ألن: أواًل
 مان  :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 ماال  لاه  و عبدا ابتاع إن و المبتاع يشترط أن إال للبائع فثمرتها تؤبر أن بعد نخال ابتاع
   .  المبتاع يشترط أن إال باعه للذي فماله
 لام  إذا ماا  بخاالف  به، نفسه وتعلقت يصلحه عماًل فيه عمل فقد أّبره إذا ئعالبا أن :ثانيًا
 . فيه شيئًا يصنع لم فإنه يؤبره
 أبره وإن للمشتري، فالثمر يؤبره أن قبل طلعه تشقق نخاًل باع إذا أنه :فالصواب هذا وعلى
 .للبائع فهو
 وثمارة  للباائع،  الماؤبرة  النخلة ثمرة فتكون حكمه، فلكٍل األخرى يؤبر ولم نخلة أبر فإذا

 .للمشتري المؤبرة غير النخلة
 ؟صالحه بدو قبل ثمرهل يجوز بيع ال: مسألة 

 .الصحيحة بنص السنة  صالحه بدو قبل ثمر ثمرال يجوز ال
نهى عن بياع الثمار حتاى يبادو      أن النبي  (الثابت في  الصحيحين بن عمر حديَّ )

 . صالحها نهى البائع والمبتاع
 يبادو  حتاى  النخلاة  ثمرة تبيع أن يجوز فال: بالنخل فلنمثل يصلح، حتى يباع ال ثمٍر أيل

 .ثمرها صالح بدو قبل النخلة تبيع أن ويجوز صالحها،
 ما هو صالح الثمر؟: مسألة 

، وفي العنب  يصفّر أو يحمّر أن ففي ثمر النخل يكون الصالح  صالح الثمر في كٍل بحسبه
 .وفي الحب أن يشتد  ،أن يسوَّّد  
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نهى عن بيع ثمر التمر حتى :أن النبي (الثابت في  الصحيحين  أنس رضي اهلل عنهحديَّ )
تحمر وتصفر، أرأيت إن منع اهلل الثمرة بام تساتحل   : قال. ما زهوها؟: فقلنا ألنس. يزهو

 .مال أخي 
نهى عن بياع  :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي أنس حديَّ ) 

 . يسود وعن بيع الحب حتى يشتد العنب حتى
 تصالح  ال فإنها صالحها بدو قبل بيعت إذا أنها وهو نظري، دليل وهنا  أثري، دليل وهذا
 والمشاتري،  الباائع  بين نزاع صار هذا حصل وإذا والفساد، لآلفات عرضة وتكون لألكل

 .والفرقة والبغضاء للنزاع سببًا يكون شيء كل تقطع والشريعة
 ؟ بيعها يجوز فهل واحدة حبة صالح النخلة في ابد إن:  مسألة
  الصالح بدا ألنه ؛ يجوز نعم : الجواب
 ؟ أخذها بعد البيع يجوز فهل صالحها بدا التي الحبة أخذ فإن :مسألة 
 حباة  فيهاا  كان أنه لو يعني يجوز، فهذا البيع بعد الملونة أخذ لو وكذل  يجوز، :الجواب
 فتدخل صالحها، بدا ألنه الجواز؛ فالظاهر ذل  بعد وبيعت تأخذ إنها ثم صالحها، بدا واحدة
 .الحديَّ في

 ؟ هل يكون الحصاد على المشتري أم البائع: مسألة 
 للنخل والجذاذ ونحوه، للقثاء واللقاط ، الزرع في الحصاد :  المشتري على واللقاط الحصاد
 لاو  لكان  عنه، مسؤولال فهو غيره، مل  من ملكه تفريغ ألنه المشتري؛ على هذا ونحوه،
 ثمار  من  اشتريت أنا: المشتري قال فلو ، عليه ذل  يكون أن البائع على المشتري اشترط
 باأس،  ال: البائع فقال به، وأت لي ُجذه الفالح أيها فأنت يجذه من عندي ليس لكن النخل،
 في األصلو ربا، وال ظلمًا وال غررًا وال جهالة يستلزم ال شرط وهذا بالشرط، عليه فالجذاذ
 البياع  إلى أضاف أنه فيه ما غاية وألن منعه، على الدليل قام ما إال والصحة الحل الشروط

 .فيه حرج وال جائز وهذا عليه، األجرة عقد يصح ما
 أفساد  شاديد  حر مثل سماوية بآفة الصالح بدو بعد بيعت أن بعد الثمرة تلفت إذا: مسألة 
 الاذي  الثمن بكل البائع على المشتري يرجعفهل  أكلها جراٍد أو الثمر، أسقط َبَرٍد أو الثمر،
 ؟ له دفعه
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 أن بعاد  الثمرة تلفت إذا: أي الثمرة، على يعود الضمير «سماوية بآفة تلفت إن :الجواب  
 جراٍد أو الثمر، أسقط َبَرٍد أو الثمر، أفسد شديد حر مثل سماوية بآفة الصالح بدو بعد بيعت
جابر ابن عباد  حديَّ )   والدليل له، دفعه الذي الثمن بكل ئعالبا على المشتري رجع أكلها،

لو بعت من :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  بن عبد اهلل اهلل رضي اهلل عنهما 
 . أخي  ثمرا فأصابته جائحة فال يحل ل  أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخي  بغير حق

 
  
 

 ؟ السوَلِمما هو : مسألة 
 وزنًا ومعنى السلفهو  : السوَلِم
 الَعُقِد ِبَمْجِلِس َمُقُبوٍض ِبَثَمٍن ُمؤ جوٍل الذِّموِة ِفي َمْوصوٍف َعَلى َعُقٌد َوُهَو
 إلاى  حاجة ال ألنه المعين؛ في السلم يصح فال المعين، من احترازًا [ :موصوف على عقد]

 .سلمًا يكون أن بدون بيعًا يباع حاضرًا دام ما ، فيه اإلسالم
 بهاذا  ريال مائة إلي  أسلمت: مخر له فقال أكياس، في برٍّ صاع مائة عنده رجل :ذل  مثال
 كانا وإن حتى يصح، ال إذًا معين، على فهذا موصوف، على ليس ألنه يصح؛ ال فهذا البر،
 .سلمًا يكون وال يصح ال فإنه سنة بعد إال البر هذا يسلم ال البائع أن على اتفقا قد
 الذمة، في ليس معينًا موصوفًا شيئًا هنا  ألن المعين؛ الموصوف من احترازًا [ :الذمة في]

 فهاذا  وكاذا،  كذا صفتها الكراج، في التي بسيارت  ألفًا أربعين إلي  أسلمت: يقول أن مثل
 يكاون  أن اشترط فالمؤلف الحاضر، كالمعين هذا ألن فيه؛ السلم يصح فال معين موصوف
 .الذمة في موصوفًا

 فاي  موصوف ألنه يصح؛ فهذا سنة بعد بسيارة ألفًا األربعين هذه إلي  أسلمت: الق إن أما
 .معين مكان في معينة موصوفة وليست يعينه ولم الذمة،

 .سلمًا يصح ال فإنه مؤجاًل يكن لم فإن التأجيل، من فيه بد ال أيضًا [ :مؤجل]

 باب الَسلم
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 هاذا  فحكام  بر، صاع ائةبم اآلن بيدي التي الريال مائة إلي  أسلمت: يقول أن: ذل  مثال
 في فليسلف»:  الرسول قول والدليل مؤجاًل، يكون أن بد ال السلم ألن سلمًا؛ يصح ال العقد
  «معلوم أجل إلى معلوم شيء

  «معلوم أجل إلى»: قولهالشاهد 
 .يصح ولم بطل يقبض لم فإن مقبوضًا، الثمن يكون أن بد ال يعني [ :مقبوض بثمن]
 بعاد  قبضاه  فإن العقد، بمجلس الثمن إليه المسلم يقبض أن بد ال يعني [ :العقد بمجلس]

 فاي  السالم  على اتفقا فلو  القبض قبل يتفرقا العقد أال بمجلس المراد و يصح، فال التفرق
 صحيح؛ فالسلم يتفرقا لم وهما بيته من الثمن وأعطاه الُمْسِلم بيت إلى اصطحبا ثم السوق،

 . التفرق قبل القبض حصل ألنه
 كيلو بمائة ريال مالف عشرة هذه خذ فالن يا: وتقول فالح لرجل تأتي أن :(السوَلِم رةوصو)

 .مؤخر والمثمن الثمن، قدم المشتري ألن السلم؛ هو فهذا سنة، بعد تحل التمر من
 ؟ السوَلِمما حكم : مسألة 
 :الصحيح  والقياس واإلجماع والسنة بالكتاب جائز والّسلم

 ُمَساّمىً  أ َجالٍ  َإَلاى  ِباَدْينٍ  َتَداَيُنتوْم َإَذا مَمنووا الَِّذيَن َياأ يلَها}}: ا تعالى ا فقوله:  الكتاب أما
 علاى  اآلية بهذه ا عنهما اهلل رضي ا عباس ابن استدل وقد[ . 212: البقرة]{{ َفاُكتوُبوُه
 كاان  فإن المثمن، أو الثمن هو الدين كان إذا ما يعم{{ ِبَدْيٍن َتَداَيُنتوْم َإَذا}}: قوله ألن جوازه
 .السلم هو فهذا المثمن هو الدين
  (الثابت في  الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهما حديَّ ) :السنَّة وأما
من أسلف في شايء  : )قدم النبي  المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثالَّ، فقال: قال

 (.ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم
 .ذل  على إلجماعا انعقد فقد :  اإلجماع وأما
تنبيه : سابق  فيماا  الفالحين أن هذا على ويدل اإلسالم، محاسن من السلم وجواز 

: فيقول ريال، مائة ا مثاًل ا أعطني: فيقول التاجر إلى الفالح فيأتي دراهم، إلى يحتاجون
 فينتفاع  بّر، صاع مائة ريال بالمائة سنة أو أشهر ستة تمام بعد أعطي : فيقول أعطي ، ال

 بأناه  انتفاع  والُمْساِلمُ  له، قدم الذي بالثمن منتفع ا البائع: أي ا إليه المسلم وهذا، هذا
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 خمساين  تسااوي  بر الصاع مائة كانت إذا يعني الحاضر، بيع من أقل الثمن يكون سوف
 ألنه قبل؛ ما العادي بالثمن إليه ُيسلم أن أراد ولو ينتفع، أن بد ال ألنه أربعين؛ إليه سيسلم

 معا   وأتعب السلم أعقد أن من بداًل: فيقول قرض، كأنه صار الحاضر بالثمن إليه لمأس لو
 .قرضًا خذ

 التاي  بالادراهم  فينتفع إليه المسلم أما منتفعًا، مستفيدًا إليه والمسَلم المسِلم من كل فصار
 محاسان  من فهو أقل، بثمن سيأخذها ألنه الثمن؛ بنقص فينتفع المسلم وأما عليها، حصل
 .الحقيقة في يعةالشر

 ؟ البيع بألفاظ السلم يصحهل : مسألة 
 بهاذه  سانة  بعد بر صاع مائة من  اشتريت: يقول بأن البيع بألفاظ السلم يصح :الجواب 
 ريال، بمائة سنة بعد تحل بر صاع مائة بعت : فقال يعقده أن إليه المسَلم أراد وإذا الدراهم،
 .منه أعم البيعف البيع، من نوع ألنه البيع بألفاظ فيصح
 ؟ السوَلف بألفاظ السلم يصحهل : مسألة 

 لكان  القرض، على أحيانًا ُيطلق السلف أن مع والسلف السلم بألفاظ السلم يصح :الجواب 
 .قرضًا ال سلمًا يكون أن تعين الوجه هذا على العقد كان لما

 هاذه  ألن بشايء؛  قيدتت ال وأنها عرفًا اللفظ عليه دل بما تنعقد العقود جميع أن والصواب
 فيهاا  اإلنسان يتقيد التي العبادة أمور من وليست وتقييدها، بتعيينها الشرع يرد لم األمور
 . باللفظ

 
 
 

 ما هي شروط الّسلم ؟: مسألة 
 :ما يلي شروط الّسلم 

 .انضباط صفاته بمكيل موزون مذروع ( : األول)
  ذكر النوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا" الثاني " 
 ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع" الثالَّ " 

 شروط السلم
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 ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فال يصح حااًل" الرابع " 
 .أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء" الخامس 

 أن يقبض الثمن تامًا معلومًا  قدره ووصفه قبل التفرق" السادس " 
 .أن يسلم في الذمة فال يصح في عين " السابع " 

 ما المقصود بانضباط صفاته؟: مسألة 
 انضاباطه  يمكن ال ما وأما ممكنًا، صفاته انضباط يكون أن أي:  المقصود بانضباط صفاته

 والجهالة الغرر لوجود فيه السلم يصح فال
 كيف يمكن انضباط صفاته؟: مسألة 

 .والذرع والوزن بالكيل يكون الصفات انضباط
 .البر مثل :فالكيل 
 .ذل  أشبه وما السكر،و كاللحم، :والوزن 

 .أشبهها وما والحبال والفرش كاألقمشة : والمذروع 
 السلم؟ فيه يصح المعدود هل

 ال فالبرتقاال  فال، يمكن لم وإن صح انضباطه أمكن إذاف: تفصيل فيه المعدودأن : الجواب 
 .جّرًا وهلم ينضبط، ال والبطيخ كبير، وبعضه صغير بعضه ألن انضباطه؛ يمكن

 السلم؟ فيه البقول يصحل ه: مسألة 
 أشابه  وما والكراَّ البصل: مثل الزورع، من ساق له ليس الذي وهو بقل جمع «البقول»

 بمائاة  رياال  مائة إلي  فأسلمت انضباطها، يمكن ال ألنها تصح؛ ال ا أيضًا ا فهذه ذل ،
 ال نهاأل صح؛ وزنًا جعلتها لو لكن انضباطه، يمكن ال ألنه يصح؛ ال فهذا البصل، من حزمة
 .تختلف
 السلم؟ افيه الجلود يصحهل : مسألة 
 ال فهاذا  شااة  جلد بمائة ريال ألف إلي  أسلمت: قلت إذا ،انضباطها يمكن ال أيضًا الجلود
 الاذين  بعض ألن السلخ؛ وحسن والقوة والصغر بالكبر عظيمًا اختالفًا تختلف ألنها يصح؛

 جيادًا،  سالخه  يكاون  وبعضهم يسلخ؛ أن يعرف ال ألنه منخل؛ وكأنه الجلد يأتي يسلخون
 . الجلود في يصح ال أنه فالمهم بالجلد، اللحم ُيلِحقو وبعضه
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 ؟ السلم افيه الرؤوس يصحهل : مسألة 
 سانة،  بعاد  شاة رأس بمائة ريال ألف إلي  أسلمت إذا: أي  السلم افيه يصحال  الرؤوس

 ا مثاًل ا رباعية شاة سرأ مائة: قلت لو حتى ش ، ال تختلف الرؤوس ألن يصح؛ ال فهذا
 تقريباًا،  بقارة  رأس هذا: تقول رأسه رأيت إذا الضأن فبعض يختلف، ألنه يصح؛ ال فهنا

 .يضبطها الوزن ألن يجوز؛ وزنًا بعتها لو لكن ، جدًا، صغيرًا يكون وبعضه
 السلم؟ افيه الجواهر يصحهل : مسألة 

 انضباطها؛ يمكن ال ألنها فيها؛ يسلم أن يمكن ال وهي البحر، من يلقط ما وهي «الجواهر»
 بالصفة، تباع ال ولذل  العشرات؛ يساوي ال ما ومنها اآلالف، إلى يصل ما الجواهر من ألن
 .ممكن غير بالصفة انضباطها ألن بالمعاينة؛ إال الجواهر تباع أن يمكن فال

 ؟ السلم افيه الحيوان يصح من الحاملهل : مسألة 
 صفاتها ضبط يمكن حاماًل تجد أن جدًا يندر ألنه فيه؛ السلم كنيم فال «الحيوان من الحامل»
 وتصف تصفها أن أردت إن الحامل ألن صفة؛ فال فقط حامل: فقلت أطلقت وإن حملها، مع

 حملهاا  الكبيار  الحامل بين فرقًا هنا  ألن غرر؛ فيه فهذا أطلقت وإن متعذر، فهذا حملها
 .حملها الصغير والحامل
 ؟المغشوش  سلم فيال يصحهل : مسألة 

 ُوِجادت  فإناه  ، فيه، السلم يصح ال فيها السلم يصح فال (انضباطها يمكن مغشوش ال كل)
 فاإن  اآلن أماا  ،افيه السلم يصحفإنه  الغش قدر يعلم وال مغشوش، وذهب مغشوشة فضة
 عيار من وهذا كذا، عيار من الذهب هذا: فيقال يكون، ما بأدق عليه يحكم معلوم الغش قدر
 .كذا ونسبته غش فيها الفضة وهذه ،كذا
 .فيها السلم يصح فال انضباطها يمكن ال أخرى مغشوشات وجد إذا لكن

 وهل يصح السلم فيها؟ الغاليةما هي : مسألة 
 مجهول، المتميز غير الخلط ألن فيه؛ السلم يصح ، الوتجمع تخلط الطيب من أنواع الغالية 

 .يصح ال فإنه مجهواًل كان فإذا
 . متميزة غير أخالطًا األدوية من يجمع ما وكذل  

 ؟ وهل يصح السلم فيها المعاجينما هي : مسألة 
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 كانات  وإن ألناه  فيهاا؛  السلم يصح أنه والصحيح ،  للمرضى الناس يستعملها المعاجين
  .منفعتها ذل  من والغرض قليلة لكنها مجهولة النسبة
 ؟ هل يصح السلم في الحيوان: مسألة 
 أو ظبااء  أو ُحُمر أو غنم أو بقر أو إبل من (حيوان أي)  السلم في الحيوانيصح  الجواب
عبد اهلل بن عمارو بان العااص     وكان َبكرًا، رجل من استسلف  النبي أن والدليل أرانب،

 اإلبل، فنفدت جيشًا يجهز أن  النبي أمره قد ا عنهما اهلل رضي ارضي اهلل تعالى عنهما  
 جواز على دليل فهذا ، بالثالثة والبعيرين بالبعيرين البعير قةالصد إبل على يأخذ أن فأمره
 ضاعيف،  سامين،  جذع، أو رباع أو ثني: فيقال ضبطه، من بد ال لكن الحيوان، في السلم

 . الثمن به يختلف وصف بكل يضبط، أن بد فال متوسط،
تنبيه : فاي  يصاح  فعلياه  سابق،  كما الحامل نعم، شيء؟ الحيوان من ستثنىوي 
 . حاماًل يكون أال بشرط يوانالح

 ؟نوعين من المنسوجة الثيابهل يصح السلم في : مسألة 
 ومن الحرير من منسوج الخز مثل «نوعين من المنسوجة الثيابيصح السلم في  :الجواب 
 .فيها السلم فيصح بالصفة وينضبط معلوم هذا ألن فيصح؛ الصوف، من أو القطن
 ؟كالجبن مقصود غير ِخلطه ماهل يصح السلم في: مسألة 
 .جبنًا فيكون اللبن في توضع اإلنفحة وهذه ،اإَلُنِفحوةو وهو خلط فيه الجبن

 فاي  الاذي  فهذا ذبح، ثم مرة أول رضع الذي الرضيع، معدة في تكون التي هي واإلنفحة
 الجابن  فهاذا  يجمد، وجدته ماء في قلياًل شيئًا منه وضعت فلو األشياء، يجبِّن ُجْبن معدته
 .مقصود غير اإلنفحة من فيه خلط ما ألن به؛ بأس ال: نقول

 ما المقصود بذكر النوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا؟: مسألة 
 : المقصود  بذكر النوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا  
 نوع ذكر إلى يحتاج البر هذا لكن بأس، فال بر صاع بمائة ريال مائة إلي  أسلمت: قلت إذا

 بر أو حنطة، بر: فنقول النوع فنذكر أنواع، التمر أن كما أنواع الواقع في البر ألن أخص؛
 . القصيم في األنواع هذه من معروف هو كما لقيمي، بر أو معية،
 ما المقصود بذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع؟: مسألة 
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 المكيال،  فاي  بكيل قدره يذكر أن بد ال عنيي :المقصود  بذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع 
 كاان  إن تفصايل،  فيه العد ألن عدٍّ؛ أو: يقل ولم المذروع في وذرع الموزون، في ووزن
 .فيه اإلسالم صح يختلف ال كان وإن فيه، اإلسالم يصح ال فإنه يختلف المعدود
 ما المقصود بذكر أجل معلوم له وقع في الثمن؟: مسألة 

 :المقصود بذكر أجل معلوم له وقع في الثمن
 الثمن، في وقع له معلوم، أجل، ذكر: قيود ثالثة هذه ( :الثمن في وقع له معلوم لأجذكر )

 فاإذا  هذا وعلى النقص، أو بالزيادة الثمن في تأثير له: أي ، «الثمن في وقع له»: ومعنى
 أن اا  أيضااً  اا  بد وال أجل، ذكر من بد ال ألنه السلم؛ يصح ال فإنه حالٍّ شيء في أسلم
 مان  يوم أول في تحل بر صاع بمائة ريال مائة إلي  أسلمت: يقال بأن ،معلومًا األجل يكون

 .رمضان
 ال ألنه األجل؛ يصح ال فإنه تأثير له يكن لم فإن تأثير، له يعني «الثمن في وقع له»: وقوله
  منه، فائدة
 . «أجل إلى»: قوله مفهوم هذا «حالًّا يصح فال»

 ه ومكان الوفاء؟ما المقصود بأن يوجد غالبًا في محل: مسألة 
 : المقصود بأن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء

 يمكان  ال والمستقبل مستقبل، األمر هذا ألن يقينًا؛ نقول أن يمكن ال ألنه «غالبًا يوجد أن)
 .يقينيًا حكمًا عليه يحكم أن ألحد
 محله، في غالبًا يوجد مما فيه المسلم يكون أن بد ال ا أيضًا ا «الوفاء ومكان محله في»
 فاي  فيه المسلم يوجد أن الحلول، مكان هذا «الوفاء ومكان»: وقوله. حلوله وقت في: أي

 مثل يصح، ال فإنه فيه المسلم فيه يوجد ال وقت إلى جعله فإن الحلول؛ عند والمكان الزمن
 لكان  يوجد، ال الشتاء في العنب ألن يصح؛ ال فهذا الشتاء في يحل عنب في إليه يسلم أن
 اا  اهلل رحمهم ا الفقهاء كالم فيكون الثالجات، بواسطة يوجد أن يمكن الحاضر تناوق في

 .يصح فإنه الوفاء ومكان محله في وجد فمتى بهذا، مقيدًا
 ؟( يقبض الثمن تامًا معلومًا  قدره ووصفه قبل التفرق) ما المقصود ب: مسألة 
 يقبض الثمن تامًا معلومًا  قدره ووصفه قبل التفرق: 
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 شيء في أسلف من»:  قوله من مأخوذ وهذا إليه، المسَلم الفاعل «تاّمًا الثمن يقبض أن»
 يقدم لم إذا أنه المعنى ومن تاّمًا، الثمن يقبض أن من بد ال أنه يقتضي هذا فإن ، «فليسلف
 مماا  أرخص المسلم سيعطي ألنه إليه؛ المسلم على الضرر يكون وحينئذ يتأخر، فقد الثمن
 غلاب  حين األولى المرة مرتين، خسر الثمن تأخر فإذا الثمن، تقديم مقابل في الناس يعطي

 فلام  الاثمن  قبض عليه تأخر حينما الثانية والمرة بثمانية، عشرة يساوي ما منه فاشتري
 اشتق لما منافيًا صار أخر فإذا التقديم، من مشتق وهو وسلفًا سلمًا يسمى إنه ثم به، ينتفع
 .واألثر واللفظ المعنى الشرط هذا على فيدل منه،
 .الكمية في هذا «قدره معلومًا»
 وصافه،  ومعلومًا قدره معلومًا تاّمًا الثمن يقبض أن بد ال يعني الكيفية، في هذا «ووصفه»
 هذا علي  بعت: قلت لو بينما وكذا، بكذا المعين الشيء هذا إلي  أسلمت: يقول أن يكفي وال

 مماا  أي وصفه، معلومًا يكون أن بد ال هذا لكن يجوز وصفه، يعلم لم ولو المعين، الشيء
 قادره  المعلوم الثمن هذا إلى الوفاء تعذر إذا الرجوع أجل من وذل  بالوصف؛ ضبطه يمكن

 .مجهواًل األمر يبقى بالوصف مضبوط غير كان إذا ألنه ووصفه؛
 عن ناقم ولو العقد، مجلس من التفرق قبل القبض يكون أن ا أيضًا ا بد ال «التفرق قبل»

 معاي  لايس  ولكن البر، من صاع مائة درهم بمائة إليه أسلمت مثل جميعًا، ومشينا المكان
 الرجال  وأعطيتهاا  الدرهم مائة منه وتسلفت أصدقائي أحد إلى جميعًا فمشينا الدرهم، مائة

 .نتفرق لم ألننا يجوز؛
 ما المقصود بأن يسلم في الذمة فال يصح في عين؟: مسألة 

 :م في الذمة فال يصح في عين المقصود بأن يسل
ويجب والوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه وال يصح  

بيع المسلم فيه قبل قبضه وال هبته وال الحوالة به وال عليه وال أخاذ عوضاه وال يصاح    
 .الرهن والكفيل به 

 .إليه المسلم ذمة: أي (الذمة في ُيسلم أن)
 باأن  عين في أسلم فإن بر، كيلو بمائة درهم مائة أعطيت : يقول بأن «عين في يصح فال»
 فاال  معينااً  فيه المسلم دام ما ألنه يصح؛ ال فإنه العين بهذه درهم مائة إلي  أسلمت: قال



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      034 

 ال الباائع،  عناد  وديعاة  يبقى وال الشيء، هذا ويأخذ الدراهم يعطيه السلم، إلى فيه حاجة
 .األجل حلول قبل يتلف قد وألنه المشتري، منه ديستفي وال البائع منه يستفيد

 
 
 

 ما هو القرض لغًة وشرعا؟: مسألة 
 .الثوب يقطع ألنه المقص؛: أي المقراض، ومنه القطع، :القرض لغًة

 .بدله ويرد به ينتفع لمن مال تملي  هو :القرض شرعا
 ما حكم القرض ؟: مسألة 

 فيدخل اإلحسان من ألنه وذل  مستحب؛: أي مندوب، حقه في القرض :[لمقرضبالنسبة ل]
 ومان  ،[ 195: البقارة ]{{ اُلُمْحِسِنيَن ُيِحبل اللََّه َإنو َوأ ْحِسنووا}}: تعالى اهلل قول عموم في

وتنفس عنه كربًة من كرب الادنيا ، ولهاذا    المسلم، أخي  حاجة دفع فيه فإن المعنى حيَّ
 :الحديَّ اآلتي  في النبي قال 
مان   :قاال   أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   ة  رضي اهلل عنه أبي هريرحديَّ ) 

نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسار  
على معسر يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهلل في الدنيا واآلخرة 

ون أخيه ومن سل  طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل واهلل في عون العبد ما كان العبد في ع
له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارساونه  
بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عناده  

 .ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب  )   والشاهد قوله

 (يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة
حديَّ ابن مسعود الثابت فاي   )في   وللقرض أجٌر عضيم وفضٌل جسيم ولهذا قال النبي 

 كاان  إال مارتين  قرضا مامسل يقرض مسلم من ما :قال  أن النبي ( ابن ماجه  صحيح
 .  مرة كصدقتها

 باب القرض
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 ولكان  بالقرض، إال ضرورته تندفع ال مضطرًا المقترض كان إذا فيما أحيانًا القرض ويجب
 .عياله مؤونة وال مؤونته في عليه ضرر غير من عليه قادرًا كان من على إال يجب ال
 َواَل}}: تعاالى  ولاه لق محارم  لعمال  اقترض المقترض كان إذا حرامًا أحيانًا يكون أنه كما

 للمقارض  بالنسابة  هو األصل حيَّ من ولكنه[ 2: المائدة]{{ َواُلُعْدَواِن اإَلُثِم َعَلى َتَعاَونووا
 .اإلحسان من ألنه مندوب؛

  .المذمومة المسألة من هذا إن: يقال وال مباح، فهو [ :للمستقرض بالنسبة أما]

أقرض  عسرة مالف رياال علاى أن   سوف : لو اشترط المقرض شيئًا كأن يقول : مسألة 
 تعطينى معها ساعًة عند الوفاء فما الحكم ؟

 .الحكم أن كل قرٍض جرو نفعًا فهو ربا 
 ماذا يجب على من اقترض دينًا ؟: مسألة 
]*[يجب على من اقترض دينا أمورًا منها ما يلي: 

 :أن ينوي األداء ( 1)
من ) :قال   أن النبي  (حيح البخاري الثابت في  ص أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 (.أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهلل

 غيره أو كقرض ذل  لغير أو للحفظ أو التعامل وجوه من بوجه  (  الناس أموال أخذ من  ) 
   لكنه بظلمًا تقييده عدم إليه يشير كما
   أخذ في المستكن الضمير من حال لةالجم  (  أداءها يريد  )
  رزقه وتوسيع بإعانته ذل  له الّله يسر أي خبرية جملة  (  عنه الّله أدى  )
   أموالهم أي  (  أخذها ومن  )
 غيرها أو بصدقة أصحابها على  (  إتالفها يريد  )
 ومحاق  ائبوالمصا  والمغاارم  المحن بكثرة الدنيا في أمواله أتلف يعني  (  الّله أتلفه  )

 وعياد  وهذا بالعذاب اآلخرة في أو النفس كإتالف المال إتالف ألن بأتلفه وعبر  .  البركة
 وقضاء تطوع الصدقة ألن صدقته فترد وفاء يجد وال به وتصدق دينًا أخذه من يشمل شديد
 قال المال إضاعة عن  النبي بنهي المديان صدقة رّد على البخاري واستدل  ،  واجب الدين



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      036 

 يباق  لم الدين بحق عورضت إذا نقول ألنا إضاعة ليست الصدقة يقال وال  :  زكريا ينالز
  .  إضاعة وبقيت صدقة كونها فبطل ثواب فيها
 : أن يكون حسن القضاء ( 2)
كان لرجل :قال  (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

فطلبوا سنه فلم يجدوا لاه إال  (. أعطوه: )تقاضاه، فقال على النبي  سن من اإلبل، فجاءه ي
إن خياركم أحسانكم  : )أوفيتني أوفى اهلل ب ، قال النبي : فقال(. أعطوه: )سنا فوقها، فقال

 (.قضاء

 (.إن خياركم أحسنكم قضاء)  الشاهد قوله

   خياركم من أي  (  خياركم إن  )
 ويوفوا الدين رب يمطلوا ولم عليهم مما كثرأ يدفعون الذين أي للدين  (  قضاء أحسنكم  )
 . ظلم للغني المطل ألن ظاهر وهو الخيار من ليس يمطل الذي أن ومفهومه اليسار مع به
 : أن يدعو لمن أقرضه ( 3)
  النباي      أن  (الثابت في  صحيح ابن ماجة عبد اهلل بن أبي ربيعة المخزومي حديَّ ) 

أو أربعين ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قاال لاه النباي      استلف منه حين غزا حنينا ثالثين
 .بار  اهلل ل  في أهل  ومال  إنما جزاء السلف الوفاء والحمد 

 (.إنما جزاء السلف الوفاء والحمد) الشاهد قوله 
أي حمد المقترض للمقرض والثنااء علياه وأداء     ( الحمد والوفاء  إنما جزاء السلف   ) 

فيستحب للمدين عند قضاء الدين أن يحمد المقضي له بأن يقاول    : ي حقه له قال الغزال
  . بار  الّله ل  في أهل  ومال 

 : أال يماطل وهو يقدر على السداد ( 4)
 الغناي  مطل:قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

   .  فليتبع مليء على أحدكم أتبع فإذا ظلم
  أي تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال   ( ل الغني مط  ) 
 .منه لرب الدين فهو حرام   ( ظلم   )
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 :قاال    أن النبي ( و النسائي أبي داوود الثابت في  صحيحي  سويد بن لشريدحديَّ ا)  
 . عقوبته و عرضه يحل الواجد لي
 الوفاء على القادر هو «الواجد»و  ( لي الواجد   ) 
بأن يقول له المدين أنت ظالم أنت مماطل ونحوه مما ليس بقاذف وال    ( عرضه  يحل   )

 فحش 
 بأن يعزره القاضي على األداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي   ( وعقوبته   ) 

 ماذا يجب على صاحب الدين؟: مسألة 
]*[أموٌر منها  يجب على صاحب الدين: 

 : المطالبة  حسن( 1)
من طالب حقا فليطلبه في :قال   أن النبي  (بت في  صحيح ابن ماجة الثاعائشة حديَّ ) 

 . ٍ  أو غير واف واٍف عفاٍف

 :المعسر  إنظار( 2)
( َوَإن َكاَن ذوو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة َإَلَى َمْيَسَرٍة َوأ ن َتَصّدقووُا َخْيٌر ّلكوْم َإن كوُنتوْم َتْعَلُماونَ : )قال تعالى

 [210: اآلية -البقرة : سورة]
 أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

تجاوزوا عنه، لعل اهلل يتجاوز : كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه) :قال 
 (.عنا، فتجاوز اهلل عنه

َمْن »:قال   ي أن النب ( صحيح الترمذيالثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 .« أُنَظَرُمْعِسرًا أْو َوَضَع َلُه، أَظّلُه اهلل َيْوَم الِقياَمِة تْحَت ِظلَّ عرِشِه، َيْوَم اَل ِظلَّ إاّل ِظّلُه

 
 
 

 مسألة كيف نتصرف مع المدين ؟ 
 :على التفصيل اآلتي : المسألة 

 كيف نتصرف مع المدين
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 علياه  كرجال  به، يفي شيء عنده ليس يعني ،دينه من شيء وفاء على يقدر لم من( 1)
 هذا؟ نعامل فكيف شيء، عنده ليس لكن درهم، مائة
 ذلا   دليال  نطلبه؛ أن وال بل يطالبه، أن لغريمه يحل ال يعني «حبسه وحرم به يطالب لم»

: قاال  ولماا  ،[210: البقرة]{{ َمْيَسَرٍة َإَلى َفَنِظَرٌة ُعْسَرٍة ذوو َكاَن َوَإْن}}: ا تعالى ا قوله
 ُيَكلِّافو  اَل}}: قاال . {{اللَُّه مَتاُه ِمموا َفُلُيُنِفُق ِرْزقوُه َعَلْيِه قوِدَر َوَمْن َسَعِتِه ِمْن ٍةَسَع ذوو َلُيُنِفُق}}
 ويوفي اهلل يرزقه حتى ويتر  له يتعرض ال هذا إذًا ،[ 0: الطالق]{{ مَتاَها َما َإالَّ َنُفًسا اللَُّه
 .أبدًا شيء ندهع فليس دينه، من شيء وفاء يستطيع ال الذي هذا دينه،
 يخافون ال شيء، عندهم ليس الذين الغرماء يطالبون الذين الظلمة، أولئ  أن نعرف وبهذا
 َإَلاى  َفَنِظاَرةٌ }}: يقاول  فاهلل اهلل، عصوا ألنهم اهلل؛ يخافون ال اهلل، عباد يرحمون وال اهلل،

 وربما يطيق، ال ما لعبدا يكلفون ألنهم اهلل؛ عباد يرحموا ولم ينظروه، لم وهؤالء ،{{َمْيَسَرٍة
 .حبسه؛ إلى ذل  أدى

 ولاي  فيحبسه الدين، صاحب بطلب حبس أبى فإن بوفائه ، أمروإن كان لديه ما يسدل دينه 
 التصرف، من يمنع أنه المهم مخر، بيت في وإما بيته، في وإما العام، السجن في إما األمر
 .التجول ومن

 الثابت فاي  سويد بن لشريدحديَّ ا)  : والسالم الصالة عليه النبي قول الحبس على والدليل
 . عقوبته و عرضه يحل الواجد لي :قال   أن النبي ( و النسائي أبي داوود صحيحي 

 الوفاء على القادر هو «الواجد»و  ( لي الواجد   )
بأن يقول له المدين أنت ظالم أنت مماطل ونحوه مما ليس بقاذف وال    ( عرضه  يحل   )

 فحش 
 .األداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤديبأن يعزره القاضي على   ( وبته وعق  )
 : عليه الحجر وجب حالًّا عليه بما يفي ال ماله كان  إذا( 2)
 حالًّاا،  علياه  بما يفي ال عنده الذي فالمال بألفين، مطلوب وهو ريال ألف له رجل :مثاله 

 نصنع؟ فماذا
 ساؤال  بشارط  لكن دينه، من أقل ماله كان اإذ المدين على يحجر أنه :خالصة األمر هنا 

 محجاور  أنه الصحيح لكن عليه، يحجر لم إذا حرج فال يسألوا لم فإن بعضهم، أو الغرماء
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 إلاى  ياؤدي  بماله ،والتبرع «ظلم الغني مطل»:  النبي قول والدليل حكمًا، ال شرعا، عليه
 يصح هذا بأن حكمًا، عليه المحجور عن يفترق لكن ظلمًا، ذل  فيكون الوفاء، وعدم المطل،

 ماثالً  ا ويشتري فيبيع يتبرع ال لكن يتصرف أن فيجوز التبرع، بغير ماله في يتصرف أن
 .الفرق هو فهذا حرج، وال ا

 لكن مانع، ثمة ليس واشتر بع: عليه يحجر ولم دينه من أقل ماله الذي للمدين نقول ولهذا
 بثمانياة  عشرة يساوي ما عليه يبيع نأ وأراد له صاحب جاءه وإذا تتبرع، وال تتصدق ال

 .الواقع في تبرع هذا ألن يجوز؛ ال فهذا
 
 

 
 
 

 من وجد ماله عند إنسان قد أفلس فماذا يصنع؟: مسألة 
 :المسألة على التفصيل اآلتي 

 .وجد ماله بعينه ولم يكن قبض منه شيئًا فهو أحقو به  إن( 1)

 .غرماء وإن كان قبض منه شيئًا فالماُل ُأسوة ال (2)
 أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

 (.من أدر  ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره) :قال 

أن ( وابان ماجاة   أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  
ل باع سلعة فأدر  سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض أيما رج:قال   النبي 

 . من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
 
 

 
 

 لغًة وشرعا؟ الرهنما هو : مسألة 

 الُمُفلس

 باب الرهن
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 َكَساَبتُ  ِبَماا  َنُفٍس كولُّ}}: تعالى قوله األول فمن الثبوت، على ويطلق الحبس، :لغًة الرهن
 َكَسابَ  ِبَماا  اْماِرىءٍ  كولُّ}}: تعالى وقوله كسبت، بما محبوسة: أي ،[ المدثر]{{ * َنٌةَرِهي

 راكاد : أي راهان،  مااء : قولهم فمنه الثبوت وأما محبوس،: أي ،[ 21: الطور]{{ َرِهيٌن
 .ثابت
 .هو جعل مال وثيقة بدين ليستوفي منهإن تعذر وفاؤه من المدين :شرعا الرهن
 ؟  هنالر ما حكم : مسألة
 :أربعة فأدلته ،الصحيح والنظر واإلجماع، جائز بالكتاب والسنة الرهن
: البقارة ]{{ َمُقُبوَضٌة َفِرَهاٌن َكاِتًبا َتِجُدوا َوَلْم َسَفٍر َعَلى كوُنتوْم َوَإْن}} : تعالى قال :الكتاب أما

213. ] 
 : السلنة وأما
قاال    أن النباي   (لبخااري  الثابت في  صحيح ا أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) 
 وعلاى  مرهوناًا،  كان إذا بنفقته يشرب الدورِّ ولبن مرهونًا، كان إذا بنفقته ُيركب الظهر»:

 .«النفقة ويشرب يركب الذي
اشترى طعاما مان     أن النبي : (الثابت في  الصحيحين  عائشة رضي اهلل عنهاحديَّ )

 .يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد
 أن إلاى  محتااجون  النااس  ألن ذل ؛ يقتضي والقياس والنظر ،هذا على منعقد واإلجماع
 بارهن،  إال أقرض  ال أنا: يقول المرتهن ألن والمرتهن؛ الراهن فيستفيد معامالتهم تمشي
 مان  يجد حيَّ ا أيضًا ا ينتفع والراهن المرتهن، انتفع رهنًا المرتهن الراهن أعطى فإذا

 القيااس  فاإن  راجحاة  مفسدة بدون مصلحة يتضمن شيء وكل حاجته، ويقضي يقرضه
 هاذا  الراجحاة،  أو الخالصة المصالح على مبني الشريعة أصل ألن وجوازه؛ حله يقتضي
 .اإلسالمية الشريعة مبنى

 هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟: مسألة 
ا إال ال يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن لما سبق في الرهن أن كل قرض جرو نفعًا فهو ربا 

أن يكون الرهن مركوبًا أو محلوبًا فيجوز للمرتهن أن يركب المركوب ويحلاب المحلاوب   
 .وعليه النفقة 
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 :قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح البخاري  أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) 
 الذي علىو مرهونًا، كان إذا بنفقته يشرب الدورِّ ولبن مرهونًا، كان إذا بنفقته ُيركب الظهر»

 .«النفقة ويشرب يركب
 ما هي األشياء التي يجوز رهنها ؟: مسألة 

 .«فال ال وما رهنها يجوز بيعها يجوز عين كلالقاعدة أن  
: فقاال  ولد ، رهنتني إذا إال أديِّن  ال: الدائن له فقال يستدين، أن أراد إنسان :األول المثال

 .بيعه يصح ال الولد ألن يصح؛ ال فهذا ولدي، أرهن  بأس ال
 إنساان  إلاى  فجاء الماشية، هذه يحرس كلب وله ماشية عنده بدوي إنسان :الثاني المثال
 ال فهاذا  كلباي،  أرهن : قال برهن، إال أقرض  ال: قال ريال، ألف تقرضني أن أريد: وقال
 فإذا توثقة، فيه يكون فال فائدته، فما بيعه يصح ال كان فإذا بيعه، يصح ال الكلب ألن يصح؛
 صااحب  وأراد الادين،  حل إذا ألنه إطالقًا؛ رهنها في فائدة فال بيعها يصح ال العين كانت
 .يستفيد فال بيعه ممنوعًا الرهن صار حقه، ليستوفي الرهن يبيع أن الدين
 مخار،  مان  يساتدين  أن فأراد ذريته، وعلى عليه موقوف بيت عنده إنسان :الثالَّ المثال
 يصاح  ال وماا  بيعه يصح ال ألنه يجوز؛ فال البيت، هذا  أرهن: قال رهن، من بد ال: فقال
 .رهنه يصح ال بيعه
 

  
 
 

 ؟ لغًة وشرعا الضمانما هو : مسألة 
 الضامن ذمة ألن الشيء؛ في الشيء دخول معناه والضمن الضِّمن، من مشتق لغًة الضمان
 .عنه المضمون ذمة في دخلت
  الرساول  إلاى  قودِّم حين األنصاري، يتالم دين ا عنه اهلل رضي ا قتادة أبي ضمان ومنه

 فقاال  ، «صاحبكم على صلوا»: وقال فتأخر نعم،: قالوا ؟«دين أعليه»: فقال عليه ليصلي
 عليه فصلى  النبي فتقدم ، عليو الديناران: قتادة أبو

 الضمان: باب 
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أن النباي  أتاي    (الثابت في  صحيح البخااري   سلمة بن األكوع رضي اهلل عنهحديَّ ) 
ال، فصلى عليه، ثم أتاي بجناازة   : قالوا(. هل عليه من دين: )ليها، فقالبجنازة ليصلي ع

: قال أبو قتاادة (. صلوا على صاحبكم: )نعم، قال: قالوا(. هل عليه من دين: )أخرى، فقال
 .، فصلى عليهعلي دينه يا رسول اهلل

 ؟ الضمان حكمما هو : مسألة 
 : الضمان حكم

 كماا  جاز اضمني: آلخر وقال شخص، جاء لو هألن ؛ عنه المضمون حق جائز في الضمان
 . أقرضني: يقول أن يجوز
 ولكناه  المحسانين،  يحب واهلل اإلحسان، من ألنه مستحبة؛ سنة فهو الضامن حق في أما
 في العاطفة تأخذه أن ينبغي فال قادرًا يكن لم فإن الوفاء، على الضامن قدرة وهو بقيد سنة

 الغرم وسبب غارمون، أناس اآلن ويوجد الخطأ، نم هذا فإن نفسه، لمضرة أخيه مساعدة
 مان  لايس  هاذا  فاإن  نفس ؛ إلى وتسيء غير  إلى تحسن ال خطأ هذا: فنقول الضمان،
 .الحكمة
 ؟ ما هي األلفاظ التي يصح بها الضمان: مسألة 

 (ضمين أو كفيل أو زعيم)األلفاظ التي يصح بها الضمان 
الازعيم  :قال  أن النبي ( و الترمذي داوود أبي حديَّ أبي أمامة الثابت في  صحيحي ) 

 . غارم
        ؟  ممن يصح الضمان: مسألة 

  الرشيد، الحر، العاقل، البالغ هو ، التصرف جائز من إال الضمان يصح ال
]*[أوصاف أربعة جمع من: أي: 
يحسان  كاان  وإن حتى ماله، يعطى ال والصغير الصغير، وضده بالغًا، يكون أن :األول 
 ِماُنُهمْ  مَنْساتومْ  َفَإْن النَِّكاَح َبَلغووا َإَذا َحتَّى اُلَيَتاَمى َواْبَتلووا}}: ا تعالى ا اهلل لقول صرف؛الت

 :شرطين المال لدفع اهلل فاشترط ،[ 6: النساء]{{ أ ْمَواَلُهْم َإَلْيِهْم َفاْدَفُعوا ُرُشًدا
 .{{النَِّكاَح َبَلغووا َإَذا}}: األول
{{ُرُشًدا ِمُنُهْم مَنْستوْم}}: لقوله الرشد، منهم نبصر أن :الثاني. 
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 الدين في الرشد فمثاًل بحسبه، موضع كل في وهو المال، في التصرف إحسان هو: والرشد
 والرشايد  النكاح، ومصالح الكفء معرفة النكاح، في الولي باب في الرشد الدين، استقامة

 التصارف  إحسان المال في والرشد ت،المحرما وتر  بالواجبات قام الذي هو العبادات في
 .يناسب بما موضع كل في تفسر كلمات هنا  ألن فيه؛
 ال والرشاد  الرشاد،  إيناس اشترط اهلل أن ودليله المجنون، وضده عاقاًل، يكون أن: الثاني
 .أبدًا الجنون مع يكون
َّيتصرف ال العبد ألن يضمن؛ أن يصح ال فالعبد العبد، ضده والحر حرًا، يكون أن :الثال 
 .سيده بإذن إال
وتاأجيراً  وشراء بيعًا ماله في التصرف أحسن من هو الرشيدو رشيدًا، يكون أن :الرابع 

 .ذل  أشبه وما وارتهانًا، ورهنًا وإيجارًا
 
 
   
 ؟ ما هي الكفالة وما الفرق بينها وبين الضمان: مسألة  

 . الحق عليه من بدن إحضار التصرف جائز التزام  :الكفالة 
 فاإذا  البادن،  إحضاار  وهذا الدين، إحضار لتزمأن الضمان ا :الفرق بينها وبين الضمان 

 فارق  وهذا يوفه، لم أو أوفاه سواء منه، برئ الحق لصاحب وسلمه المكفول الكافل أحضر
 وهاذا  الادين،  يضامن  الضمان ألن الضمان؛ من توثقة أدنى الكفالة تكون وحينئٍذ واضح
 فاي  ماات  وإذا بارئ،  المكفول مات وإذا منه، برئ أحضره إذاف الدين، عليه من يضمن
 .يبرأ ال الضمان
 ما حكم الكفالة ؟: مسألة 

 المكفاول،  بدن إحضار على قادر أنه يعلم أن بشرط وهذا للكفيل سنة هي حيَّ من لكفالةا
 نجد ولهذا أحدًا؛ يكفل أن ينبغي فال قادر غير أنه نفسه من عرف فإن عنه، الدين إيفاء أو

 النااس،  يكفلاون  أنهام  سببها عليهم، عظيمة ديونًا يشكون وهم يأتون كثيرين أناسًا اآلن
 .يكفله فال ومتالعب متساهل مكفوله أن عرف إذا واإلنسان

 الكفالة
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 مان  إال به يوثق أحد ال خاصة الحاضر الوقت في الناس ألن تكفل؛ أال على احرص :فنقول
 .اهلل شاء
 عليه ليس ألنه علم؛ له يعتبر وال رضًا، له يعتبر ال فهذا والمضمون، المكفول حيَّ من أما

 ينبغاي  ال فإناه  ضارر،  عليه كان إذا أنه الضمان مسألة في التفصيل لنا سبق وقد ضرر،
 .ويضمن ُيُقِدم أن للضامن

 
 
 

 ما هي الحوالة؟: مسألة 

 عان  عباارة  وهو ذمة، إلى ذمة من الحق تحول: أي التحول، أو التحويل معناها الحوالة
 درهم، مائة لي زيد وعند درهم مائة لشخص عندي: مثاله فالن، إلى فالن من الحق انتقال
 أناا  ذمتي من الحق نقلتو فاآلن زيد، على به أحلت : له فقلت عليو الذي حقه يطلبني فجاء

 .أطلبه أنا الذي وهو مخر رجل ذمة إلى المطلوب،
 وألن المحيال؛  على األمر يسر فقد لَقِب إذا المحال ألن واالقتضاء؛ القضاء حسن من وهي

 يكاون  قاد  المحيال  ألن التيسير؛ من فهذا بدينه الدين صاحَب أحال إذا ا أيضًا ا المحيل
 .موسر على فيحيله معسرًا
 .المكلف على وتيسير تسهيل فيها كان إذا والمعروف، اإلحسان من وهي
 والدليل بشروط، لكن لعلماءا بعض عند واجبة بل مستحبة بل جائزة فإنها شرعا حكمها أما
  جوازها على
 الغناي  مطل:قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 .  فليتبع مليء على أحدكم أتبع فإذا ظلم
 [  فليتبع مليء على أحدكم تبعُأ فإذا]  قوله  :الشاهد 

  بالبناء للمجهول أحيل   (تبعُأوإذا   ) 
وضمن اتبع معنى   . كغني لفظًا ومعنى وقيل بالهمز بمعنى فعيل   ( كم على مليٍء أحد  )

  أحيل فعداه بعلى 

 الحوالة
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 . الحوالة جواز في أصل فهذا  ( فليتبع   )
 ما هي شروط صحة  الحوالة؟

]*[ ما يلي  شروط صحة الحوالة:  
 لفساخ،  عرضة أو فسخ فيه ليس ثبوتًا ثابتًا أي ،مستقّرًا عليه المحال الدين يكون أن( 1)

 احترازًا مستقر، دين على يكون أن المهم،  والقرض المدة، تمام بعد واألجرة المبيع، كثمن
 .الكتابة كدين المستقر غير الدوين من

 سيده من نفسه اشترى حيَّ دين، العبد على فصار مالف، بعشرة عبده كاتب إنسان: مثاله
 ألناه  المكاتاب؛  ذمة في الذي الدين على يحيل نأ اآلن السيد يمل  فال ريال، مالف بعشرة
 ديان  على الدين صاحب يحيل أن وأراد مالف عشرة عليه السيد هذا كان فإذا مستقر، غير

 ال أنه: أي غارمًا، وإما سالمًا إما تحول الذي هذا فيكون تحصل، ال وقد تحصل فقد الكتابة،
 علياه  المكاتب المال تسليم عن جزيع قد العبد هذا ألن حقه؛ على يحصل أو يغرم هل يدري
 .مستقرًا عليه المحال يكون أن من بد ال فلهذا المحتال، حق فيضيع

 .عليه والمحال به، المحال أي «الدوينين اتفاق ويشترط( 2)
 :أمور أربعة في اتفاقهما: أي «وقدرًا ووقتًا ووصفًا جنسًا»

 صااع  مائاة  ذمته في له من على ذمته، في بر صاع مائة يحيل بأن الجنس،: األول األمر
 فهي الجنسين، الختالف يصح، ال فإنه شعير صاع مائة على بر صاع بمائة أحاله فإن بر،

 .بيع الحقيقة في ولكنها حوالة ليست
 .الجنسين الختالف يصح فال دراهم، عشرة على دنانير بعشرة أحاله لو وأيضًا
 جيدًا يحيل أن يصح ال وسطًا، أو رديئًا، وأ جيدًا، منهما كل يكون بأن الوصف: الثاني األمر
 وال الرديء مخذ أن أحب أناإال إذا وافق صاحب الدين كأن  جيد على رديئًا وال رديء، على
 .المماطل أو الفقير الرجل هذا ذمة في حقي يبقى
 فاي  الادينين  اتفااق  من بد فال مؤجلين، الدوينان كان إذا فيما وذل  الوقت،: الثالَّ األمر
 . إال إذا وافق صاحب الدين شهرين بعد يحل ما على شهر، بعد يحل ما يحيل فال جل،األ

 ثمانياة؛  على بعشرة يحيل فال قدرًا، الدوينين اتفاق ا أيضًا ا فيشترط القدر: الرابع األمر
 فاالن  على وأحاله اثنين، عنه أسقط فلو يجوز، ال التفاضل مع والبيع البيع، يشبه هذا ألن



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      046 

 مان  على بها أحاله فإذا ثمانية، عنده الذي صار االثنين أسقط لما ألنه يجوز، ذافه بثمانية
 .تساويا ثمانية يطلبه

 فلاو  رضاه، يعتبر ال عليه المحال «عليه المحال رضا ال  (الُمحيل) الحق صاحبرضا ( 3)
 الطلاب،  سايئ  رجل المحتال ألن أقبل؛ ال: عليه المحال وقال مخر، على بدينه رجل أحال
: أي ا ألنه: العلماء قال ذل ، يمل  فال وأيسر، أسهل ألنه األول؛ أريد أنا المطلوب، تعبوي

 لصااحب  أن فكماا  وكيال،  كأنه والمحتال وبوكيله، بنفسه استيفاءه يمل  ا الحق صاحب
 .أيضًا يحيله أن فله حقه استيفاء في لدودًا خصمًا رجاًل يوكل أن الحق

 متى تصح الحوالة؟: مسألة 
 إال يصح ال معاملة أو عبادة من شيء كل ألن ؛الموانع وانتفاء الشروط بتمام لحوالةا تصح

 . موانعه وانتفاء شروطه باجتماع
 ماذا يترتب على صحة الحوالة؟: مسألة 

 وبارئ  المحيل، وبرئ عليه المحال ذمة إلى المحيل ذمة من الحق نقلت الحوالة صحت إذا
كغني لفظًا ومعنى وقيال    ( أحدكم على مليٍء  ذا اتبع وإ  )   لقوله تامة، براءة المحيل

 وضمن اتبع معنى أحيل فعداه بعلى  . بالهمز بمعنى فعيل 
 كان فلو عليه، المحال إلى المحيل من يتحولأي  . بالتخفيف أجود أي فليحتل  ( فليتبع   )

 افتقار،  عليه المحال إن ثم الشروط، وتمت شخص، على بها وأحال ألف، مائة عليه رجل
 وإذا تمات،  والحوالاة  أحلتا   أنا: المحيل فيقول المحيل، إلى الرجوع يمل  ال المحال فإن

 .عليه المحال ذمة إلى المحيل ذمة من الحق تنقل فإنها تمت،
 المضمون ذمة من الحق ينقل فال الحق؛ ينقل ال أنه سبق فالضمان الضمان، غير والحوالة

 ذماة  إلاى  المحيل ذمة من الحق تنقل الحوالة لكن لة،الكفا وكذل  الضامن، ذمة إلى عنه
 .بريئًا المحيل ويبقى عليه، المحال
 المحيل؟ على المحال يرجع فهل أعسر، عليه المحال أن فرض لو:مسألة 
 .تامة براءة المحيل وبرئ انتقل الحق ألن ال؛ :الجواب
 المليء؟ هو من:مسألة 
 .وبدنه هومال بقوله الوفاء على القادر هو :الجواب
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 غني، شخص على أحاله فإذا المماطل، هو وهذا وُيُخِلفو، َيِعُد كاذبًا يكون فأال :«قوله» أما
 .المحتال رضا يعتبر فإنه ويكذب، فيعد يماطل أن عاَدته من لكن
 .المحتال رضا اعتبر فقيرًا كان فإن منه، الوفاء يستطيع مال عنده يكون بأن «وماله»
 يمكان  ال كاان  فاإن  الحكام،  مجلس إلى المحاكمة عند حضارهإ يمكن أن وهو «وبدنه»

 .رضاه من بد وال يتحول، أن يلزمه ال فإنه عادة، أو شرعا محاكمته
 
 

 ؟ ما هو الصلح لغًة: مسألة 
 هاو  هاذا  ، .المتخاصامين  بين النزاع لرفع وضع عقد وشرعا النزاع قطع : الصلح لغًة

 فيهاا  يقع أن يمكن فكلها وغيرها، المالية لحقوقا بجميع ويتعلق كثيرة، أنواع وله األصل،
 أ ْن َعَلْيِهَما ُجَناَح َفاَل َإْعَراًضا أ ْو نوشووًزا َبْعِلَها ِمْن َخاَفُت اْمَرأ ٌة َوَإِن}}: تعالى اهلل قال الصلح،
 [ .121: النساء]{{ َخْيٌر َوالصلُلُح ُصُلًحا َبْيَنُهَما ُيْصِلَحا
 َمانْ  َإالَّ َنْجَواُهْم ِمْن َكِثيٍر ِفي َخْيَر اَل}}: تعالى اهلل وقال حقوق، نم الزوجين بين فيما وهذا
 يكاذب  أن شارعا  وجاز ،[ 114: النساء]{{ النَّاِس َبْيَن َإْصاَلٍح أ ْو َمْعُروٍف أ ْو ِبَصَدَقٍة أ َمَر

 بين اإلصالح على الشرع وحَّ الناس، بين والمصالحة الصلح إلى السير أجل من اإلنسان
 باين  يقاع  فيماا  وهذا الحديبية، غزوة في المشركين صالح أنه  النبي عن وثبت الناس،

 .العهود من والمشركين المسلمين
 الاذي  الحاديَّ  في جاء كما وهو متعاقدين، كل وبين شيء، كل في جاٍر الصلح أن المهم
 نافاذ،  بمعنى وجائز شيء، كل في أي ، «المسلمين بين جائز الصلح» بالقبول األمة تلقته
 .ينفذ ال فإنه: أي ،«حالاًل حرم أو حرامًا أحل صلحًا إالَّ»
  أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة  َعْمِرو بِن َعْوٍف الُمْزِنّي حديَّ )

وَن َعَلاى  والُمْسِلُم. إاّل ُصُلحًا َحّرَم َحاَلاًل أْو أَحلَّ َحَرامًا. الّصُلُح َجاَئٌز َبْيَن الُمْسِلِميَن» :قال 
 .«شوُروِطِهْم، إاّل َشْرطًا َحّرَم َحاَلاًل أْو أَحلَّ َحَرامًا

   .ضرتها أو أمته يطأ ال أن على امرأته كمصالحة  (  حالاًل حرم ) 

 باب الصلح
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 اا  اهلل أطلاق  ولهاذا  شيء، كل واألعراض، واألموال الحقوق في فيكون أنواع، والصلح
 [121: النساء] {{َخْيٌر َوالصلُلُح}}: فقال ا وتعالى سبحانه
 باين  النزاع في الصلح ويذكرون األموال، في الصلح به الفقهاء يريد الباب، هذا في وهنا
 البين، ذات إلصالح الغارم في الزكاة أهل باب وفي النساء، ِعُشَرة باب في وزوجته الزوج
 علاى  صالح  نوعين على وهو األموال، في الصلح هنا معنا فالذي بحسبه، موضع كل ففي
 علاى  ويكون الحق، عليه َمْن به أقرو شيء على يكون الصلح: أي إنكار، على وصلح ارإقر

 .الحق عليه من أنكره شيء
 عناي  تساقط  أن أرياد  أنا: له فقال بها، أقر قد درهم مائة لشخص عنده إنسان: مسألة 
 هل يصح ذل ؟ ففعل أفعل، بأس ال: فقال الباقي، وتؤجل درهمًا خمسين
 وأجولات  درهمااً  خمساين  عنا   وضاعت : قال فإذا ،يصح أنه مسألةال هذه في الصحيح

 األماور  هاذه  مثل في سيما وال ا الوعِد إخالَف ألن بوعده؛ يفي أن يجب فإنه الخمسين،
 مياة »: مناه  محاذراً  قال  والنبي محرٌم، ا نقص أو ضمان عليها يترتب قد التي المالية
  «أخلف وعد إذا ومنها ثالَّ المنافق

 مياة  :قاال   أن النباي   (الثابت في  الصاحيحين   هريرة  رضي اهلل عنه  أبيحديَّ ) 
  .  خان ائتمن إذا و أخلف وعد إذا و كذب حدَّ إذا  :  ثالَّ المنافق

 .مؤجلة خمسون ويلزمه   
الُمْسِلُموَن َعَلاى  ) لعموم قوله  [ بالتأجيل يتأجل الحال وأن الوضع، يصح] أنه فالصواب
 اهلل قال وقد ووعد، عهد ألنه ا اهلل رحمه ا تيمية ابن اإلسالم شيخ ياراخت وهو(شوُروِطِهْم

 .[ 34: اإلسراء]{{ ِباُلَعْهِد َوأ ْوفووا}}: تعالى
 الادائن  جااء  السانة  أثناء وفي سنة، إلى مؤجلة درهم مائة آلخر ذمته في رجل: مسألة 
 فهل يصح ذل ؟ الباقي من وأبرئ  خمسين منها أعطني: وقال للمدين،
 ؛صحيح ذل  فإن الباقي وأسقط المؤجل في البعض أخذ إذا اإلنسان وأن ،جائز أنه الصحيح

 ضاعوا »:  الرسول قال حيَّ المدينة، من النضير بني إجالء قصة في به وردت السنة ألن
 بين جائز الصلح)  وعموم قوله  المؤجل؛: أي وتعجلوا أسقطوا،: أي ضعوا ، «وتعجلوا
 المطلاوب  وأماا  التعجيال،  فمصالحته  الطالب أما للطرفين، لحةمص فيه وألن( المسلمين
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 للطارفين،  مصالحة  فياه  عقد بمنع تأتي ال الشريعة أن المعلوم ومن اإلسقاط، فمصلحته
 علاى  يطارأ  لم المدين ألن جدًا؛ بعيد هذا في الربا فإن وأيضًا جهالة، وال غرر فيه وليس
 . جدًا بعيد الربا حظورفم معجاًل، أنقص يرده سوف أنه استدان حين باله
 
 
 

 ؟ لغًة وشرعا لحجراما هو : مسألة 
 َذَلا َ  ِفاي  َهْل}}: ا تعالى ا: قال ِحْجرًا، العقل سمي ومنه والتضييق، المنع : لغًة لحجرا

 صااحبه  يمناع  ألنه حجرًا؛ العقل وسمي عقل، لذي: أي ،[ 5: الفجر]{{ * ْحِجٍر َلِذي َقَسٌم
 .عرفًا أو شرعا يليق ال ما فعل من
 .فقط ماله في أو وذمته، ماله، في التصرف من إنسان منع فهو :شرعا لحجرا

 المحجاور  لمصالحة  يكون قد الحجر أن أي غيره، لمصلحة أو لمصلحته إما: قسمان وهو
 كاان  وإن والذمة، المال في حجر فهو لمصلحته كان فإن غيره، لمصلحة يكون وقد عليه،

 .فقط المال في حجر فهو الغير لمصلحة
 الثلاَّ  علاى  زاد فيما عليه حجرنا: أي الثلَّ، من بأكثر توص ال: للموصي قلنا إذا فمثاًل
 وإذا ذمتاه،  فاي  التصرف من يمنع وال ماله في التصرف من فيمنع الغير، لمصلحة فهذا

 . نفسه لمصلحة فهذا ذمته أو ماله في يتصرف أال السفيه على حجرنا
 
 
 

 ؟ مسألة كيف نتصرف مع المدين 
 :على التفصيل اآلتي : المسألة 

 علياه  كرجال  به، يفي شيء عنده ليس يعني دينه، من شيء وفاء على يقدر لم من( 1)
 هذا؟ نعامل فكيف شيء، عنده ليس لكن درهم، مائة

 احَلْجِر َباُب
 

 كيف نتصرف مع المدين
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 ذلا   دليال  نطلبه؛ أن وال بل يطالبه، أن لغريمه يحل ال يعني «حبسه وحرم به يطالب لم»
: قاال  ولماا  ،[210: البقرة]{{ َمْيَسَرٍة َإَلى َفَنِظَرٌة ُعْسَرٍة ذوو َكاَن َوَإْن}}: ا تعالى ا قوله
 ُيَكلِّافو  اَل}}: قاال . {{اللَُّه مَتاُه ِمموا َفُلُيُنِفُق ِرْزقوُه َعَلْيِه قوِدَر َوَمْن َسَعِتِه ِمْن َسَعٍة ذوو َلُيُنِفُق}}
 ويوفي اهلل يرزقه حتى ويتر  له يتعرض ال هذا ًاإذ ،[ 0: الطالق]{{ مَتاَها َما َإالَّ َنُفًسا اللَُّه
 .أبدًا شيء عنده فليس دينه، من شيء وفاء يستطيع ال الذي هذا دينه،
 يخافون ال شيء، عندهم ليس الذين الغرماء يطالبون الذين الظلمة، أولئ  أن نعرف وبهذا
 َإَلاى  َفَنِظاَرةٌ }}: يقاول  فاهلل اهلل، عصوا ألنهم اهلل؛ يخافون ال اهلل، عباد يرحمون وال اهلل،

 وربما يطيق، ال ما العبد يكلفون ألنهم اهلل؛ عباد يرحموا ولم ينظروه، لم وهؤالء ،{{َمْيَسَرٍة
 .حبسه؛ إلى ذل  أدى

 ولاي  فيحبسه الدين، صاحب بطلب حبس أبى فإن بوفائه ، أمروإن كان لديه ما يسدل دينه 
 التصرف، من يمنع أنه المهم مخر، بيت في وإما بيته، في وإما العام، السجن في إما األمر
 .التجول ومن

الثابت فاي    سويد بن لشريدحديَّ ا)  : والسالم الصالة عليه النبي قول الحبس على والدليل
 . عقوبته و عرضه يحل الواجد لي :قال   أن النبي ( و النسائي أبي داوود صحيحي 

 الوفاء على القادر هو «الواجد»و  ( لي الواجد   )
بأن يقول له المدين أنت ظالم أنت مماطل ونحوه مما ليس بقاذف وال    ( عرضه  يحل   )

 فحش 
 .بأن يعزره القاضي على األداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي   ( وعقوبته   )
 : عليه الحجر وجب حالًّا عليه بما يفي ال ماله كان  إذا( 2)
 حالًّاا،  علياه  بما يفي ال عنده الذي فالمال ين،بألف مطلوب وهو ريال ألف له رجل :مثاله 

 نصنع؟ فماذا
 ساؤال  بشارط  لكن دينه، من أقل ماله كان إذا المدين على يحجر أنه: خالصة األمر هنا 

 محجاور  أنه الصحيح لكن عليه، يحجر لم إذا حرج فال يسألوا لم فإن بعضهم، أو الغرماء
 إلاى  ياؤدي  بماله ،والتبرع «ظلم الغني مطل»:  النبي قول والدليل حكمًا، ال شرعا، عليه

 يصح هذا بأن حكمًا، عليه المحجور عن يفترق لكن ظلمًا، ذل  فيكون الوفاء، وعدم المطل،
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 ماثالً  ا ويشتري فيبيع يتبرع ال لكن يتصرف أن فيجوز التبرع، بغير ماله في يتصرف أن
 .الفرق هو فهذا حرج، وال ا

 لكن مانع، ثمة ليس واشتر بع: عليه يحجر ولم دينه من لأق ماله الذي للمدين نقول ولهذا
 بثمانياة  عشرة يساوي ما عليه يبيع أن وأراد له صاحب جاءه وإذا تتبرع، وال تتصدق ال

 .الواقع في تبرع هذا ألن يجوز؛ ال فهذا
 من هم اللذين نحجر عليهم لمصلحتهم ؟: مسألة 

  (لحظِّهم والمجنون يروالصغ السفيه)  هم اللذين نحجر عليهم لمصاحتهم
 ؟السفيهمن هو : مسألة 
 في التصرف يحسن ال لكن عاقل بالغ فهو المال، في التصرف يحسن ال الذي وهو :السفيه
 .فائدة وال فيه نفع ال ما به يشتري فيذهب المال،
 .يبلغ لم الذي وهو :الصغير
 .العقل فاقد وهو :المجنون
 ال لمصالحتهم   لكان  ماالهم،  فاي  التصرف من نيمكنو فال عليهم، يحجر الثالثة فهؤالء
 والصاغر،  السفه،: هما وجهين، من عليه حجرنا مراهقًا السفيه كان فإذا غيرهم، لمصلحة
: قاال  تعاالى  اهلل ألن لنختبره؛ العادة به جرت مما به يتصرف ما نعطيه أن بأس ال ولكن
{{ أ ْماَواَلُهمْ  َإَلاْيِهمْ  َفااْدَفُعوا  ُرُشًدا ِمُنُهْم مَنْستوْم َفَإْن النَِّكاَح َبَلغووا َإَذا َحتَّى اُلَيَتاَمى َواْبَتلووا}}
 حتاى  بقدره، به يتصرف ما نعطيه بل تامًا، حجرًا عليه نحجر ال أننا بمعنى ،[ 6: النساء]

 .ماله أعطيناه بلغ فإذا التصرف يحسن أنه نعرف
 نعطيه ولكن يريد، كما ماله في التصرف من نمكنه ال أننا بمعنى كالمراهق، البالغ والسفيه

 .اليسيرة األشياء من العادة به جرت مما شيئًا
 لالختبار؟ شيئًاهل نعطي للمجنون : مسألة 
 .يفسده فسوف شيء أيو أعطيناه فلو مجنون، ألنه ال؛ :الجواب
تنبيه : أماوالهم،  فاي  يتصرفون ال أنهم بمعنى األموال، في عليهم محجور هؤالء 

 بادين؛  شايئاً  يشترون وال يستقرضون فال ذممهم، في يتصرفون ال أنهم معنىب الذمم وفي
 .والذمة المال في عليهم محجور ألنهم
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 لغًة شرعا؟ الوكالةما هي : مسألة 
 ،[ 132: النسااء ]{{ َوِكياًل ِباللَِّه َوَكَفى}}: ا تعالى ا قوله ومنه التفويض، :لغًة  الوكالة

 .إليه فوضته: أي إليه، األمر وكلت: يقال ألمور،ا إليه ُمَفوضًا به كفى أي
 .النيابة تدخله فيما مثله التصرف جائز استنابة :شرعا الوكالة
 ؟ من هو جائز التصرف: مسألة 

 (الرشيد العاقل البالغ الحر) أوصاف أربعة جمع منهو  جائز التصرف
 ما حكم الوكالة؟: مسألة 
 أخيه إلى اإلحسان من فيها لما للوكيل؛ بالنسبة نةس للموكل، بالنسبة جائزة أنها : وحكمها
 ويادل  اهلل، أباحه الذي التصرف من ألنها جائزة؛ فهي للموكل بالنسبة أما حاجته، وقضاء
 . رسوله وسنة اهلل كتاب جوازها على
: ناومهم  مان  اساتيقظوا  لماا  الكهف أصحاب عن ا تعالى ا اهلل قال فقد اهلل كتاب أما
 ِمُناهُ  ِباِرْزقٍ  َفُلَياْأِتكومْ  َطَعاًماا  أ ْزَكى أ يلَها َفُلَيُنظوْر اُلَمِديَنِة َإَلى َهِذِه ِبَوِرِقكوْم َدكوْمأ َح َفاْبَعثووا}}

 ياذهب  أن منهم واحدًا وكَّلوا توكيل، فهذا ،[ 19: الكهف]{{ أ َحًدا ِبكوْم ُيُشِعَرنو َواَل َوُلَيَتَلطَُّف
 عنهم؛ يخبر وال أمكنه، ما مستترًا يعني متلطفًا هابهذ في ويكون بطعام، ويأتي المدينة إلى

 رجال  ظلام  من خوفًا الغار إلى أووا قد وكانوا ،{{َيْوٍم َبْعَض أ ْو َيْوًما َلِبُثتو}}: قالوا ألنهم
 أوصوه وهم سنين، وتسع سنة ثالثمائة بقوا ألنهم األحوال؛ تغيرت لكن منه، هربوا مشر 
 .األول مل ال بقاء على بناء الوصايا بهذه
 ِفي اُخلوُفِني}}: لهارون قال أنه ا والسالم الصالة عليه ا موسى عن ا تعالى ا اهلل وقال
 الهدهد ا والسالم الصالة عليه ا سليمان ووكل وكالة، وهذه ،[ 142: األعراف]{{ َقْوِمي
 [ .21: النمل]{{ َإَلْيِهْم َفأ ُلِقْه َهَذا ِبِكَتاِبي اُذَهْب}}: فقال
 علاي  فوكل المعامالت، في ووكل العبادات، في وكل أنه  النبي عن ثبت فقد: السنة من أما
 «وجلودها لحومها يقسم وأن هديه من تبقى ما ينحر أن»: عنه اهلل رضي طالب أبي ابن

 باب الوكالة
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أمره أن يقوم على   أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري علي رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 .لحومها وجلودها وجاللها، وال يعطي في جزارتها شيئابدنه، وأن يقسم بدنه كلها، 

 واحادة  وباع بدينار، اثنتين الرجل فاشترى بدينار أضحية له يشتري أن في رجاًل ووكل  
 ال فكان ، «بيع  في ل  اهلل بار »:  النبي له فقال ودينار، بشاة  النبي إلى رجع ثم بدينار،
 . النبي دعوة ببركة ترابًا؛ كان ولو حتى فيه، ربح إال يشتريه أو شيئًا يبيع

 ال إنساان  من فكم العباد مصلحة من ألنها الوكالة؛ جواز على يدل النظر ا أيضًا ا وكذل 
 لهام  أبااح  أن وحكمتاه  اا  وجل عّز ا اهلل رحمة فمن بنفسه، أعماله يعمل أن يستطيع
 أن يرياد  وهاو  عمال،األ من ذل  بغير أو العلم بطلب مشتغاًل ا مثاًل ا كان فإذا الوكالة،
 المصالحة  إذًا يوكال،  فإناه  الخبز ليشتري عمله يتر  أن يستطيع وال خبزًا ألهله يشتري
 والنظار  والسنة الكتاب عليها دل إذًا الشرع، حيَّ من هذا جائزة، الوكالة تكون أن تقتضي

 .الصحيح 
 
 
 

 ما هي الشركة لغًة وشرعا؟: مسألة 
 ختالطإلا :الشركة لغًة 
 .لتحصيل الربح  ختالطإلاهي ما يحدَّ باالختيار بين اثنين فصاعدا من  :رعاالشركة ش
 ما حكم الشركة ؟: مسألة 

 جائزةحكم الشركة 
 هل نحتاج على دليل على جواز الشركة؟: مسألة
 الشاركة؟  جاواز  على دليلكم ما: قائل لنا قال فلو الجواز، على دليل إلى نحتاج ال :الجواب

 علاى  الادليل  عادم  دليلنا: فنقول الحل، المعامالت في األصل ألن يل؛دل إلى حاجة ال: قلنا
 . الحل هو المعامالت في األصل ألن المنع؛
 ما الدليل على جواز الشركة؟: مسالة 

  ،[ 12: النساء]{{ الثُّلوَِّ ِفي شوَرَكاُء َفُهْم}}: ا تعالىقوله   الدليل على جواز الشركة

 باب الشركة
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 :  أنه قال للنبي  (في  صحيح ابن ماجة  الثابتالسائب حديَّ )  ومن السنة
 . كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شري  كنت ال تداريني وال تماريني

 الالزماة،  العقاود  من وليست الجائزة العقود من فإنها الوضعي الحكم حيَّ من حكمها أما
 .الشركة يفسخ أن المشتركين من واحد لكل يجوز أنه بمعنى
 ة الشرعية؟ما هي الشرك: مسألة 

والشركة ( )241/3( )246/3) في السيل الجرار قال اإلمام الشوكاني رحمه اهلل تعالى ]*[
توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحٍد منهم من مالاه   :الشرعية 

مان  مقدارًا معلومًا ثم يطلبون به المكاسب واألرباح على أن لكِل واحٍد منهم بقدِر ما دفعه 
ماله مما حصل لهم من الربح  ، وعلى كل واحٍد منهم بقدِر ذل  مما لزم في الماؤن التاي   
تخرج من مال الشركة فإن حصل التراضي علاى اإلساتواء فاي الاربح ماع اخاتالف       
مقاديراألموال كان ذل  جائزًا سائغًا ولو كلن مال أحدهم يسيرًا ومال غيره كثيرا، وليس في 

 .، فإنها تجارٌة عن تراٍض ومسامحٍة بطيب نفس هذا بأٌس في الشريعة 
 فاي  اإلنسان يتصرف أن األولى هل يعني االنفراد؟ األولى أو المشاركة األولى هل: مسألة
 يشار ؟ أن األولى أو شريكًا، معه يجعل وال بنفسه ماله

 أولى؛ فاالنفراد اإلنسان تردد إذا لكن أولى، غير أو أولى هذا: تقول أن تستطيع ال :الجواب
 وإن مناع،  شااء  وإن تبرع شاء إن وهو يحاسبه، أحد ال ماله في حّرًا يكون اإلنسان ألن
 أن يساتطيع  ال اإلنساان  يكون قد لكن الغالب، في أسلم وألنه جمع؛ شاء وإن تصدق شاء

 اهلل نعمة من المشاركة فتجويز هذا وعلى المشاركة، إلى فيحتاج بنفسه، ماله في يتصرف
 صار الخاص، ماله في إال يتصرف أحد ال: قيل لو وإال بالخلق، رحمته منو ا وجل عّز ا
 فاي  لعجاز  إما التصرف، يحسن ال لكنه كثير مال عنده اإلنسان يكون فقد تضييق، هذا في
 فيعطياه  كثيار  الماال  لكن ذل ، أشبه ما أو علمه في النشغاله أو فكره في لعجز أو بدنه

 الربح نصف ول  المال، هذا في واشتر بع خذ: له ولويق والشراء، البيع في حاذق إلنسان
 .ذل  أشبه ما أو الربح ربع أو

 ما هي أنواع الشركة؟: مسألة 
]*[        
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 أنواع الشركة : 
  وهناا   مال، هنا  إذًا ) والبدن المال بين جامعةوهي [ : العنان شركة :]النوع األول 
 .(بدن
: لآلخار  وقال بماله جاء واحد كل والتصرف، المال في يشتركا أن أرادا وعمرو زيد :مثاله
 .والبدن المال بين جامعة ألنها عنان؛ شركة نسميها فهذه شركاء، نحن

 الفائدة؟ ما: قائل قال وإذا: مسألة 
 :ما يلي  فائدتها: قلنا
 .اآلخر ينشط الشريكين من كلًّا أن :أواًل
 التي الكثيرة البضائع يستوردا أن َمكِّنوُهَماُي كثيرًا ليس منهما واحد كل مال يكون ربما :ثانيًا
 ريال، مليون عنده واآلخر ريال، مليون عنده شخص فمثاًل واقع، وهذا الكثيرة، الفائدة بها
 ويشاتريان  فيجتمعان كثيرة، فائدتها تكون كبيرة، بضائع لشراء يكفي ال واحدًا مليونًا لكن

 .البضائع
 حتى إليه، اآلخر مال ضم إلى فيحتاج بماله، يتجر أن نهمام واحد كل يتمكن ال قد أنه :ثالثًا
 .التجارة تتسع
 وهاو  األرض، فاي  الضرب من مأخوذة لمضاربةا[ : الُمَضاَرَبةو شركة :]النوع الثاني 

{{ اللَّاهِ  َفْضِل ِمْن َيْبَتغووَن األ ْرِض ِفي َيْضِرُبوَن َومَخُروَن}}: ا تعالى ا اهلل قال فيها، السير
 [ .20: لالمزم]

 بهاذا  خوصات  لكن األرض، في اإلنسان يضرب يعني مضاربة، فهي تجارة كل أن ومعلوم
 لغة ال اصطالحًا المعاملة من النوع
 الاربح،  نصف ول  بها اتجر هذه خذ: له وقال ريال، ألف مائة مخر رجل أعطى: ذل  مثال
 خاذ  أو يصاح،  ا ًاأيض ا فهذا الربح، ربع ول  بها اتجر هذه خذ: له قال أو يصح، فهذا
 معلومااً  يكاون  أن باد  فال يصح، ا أيضًا ا فهذا الربح، أرباع ثالثة ول  بها واتجر هذه

 . مشاعًا
 وقيمته شرفه يعني اإلنسان وجاه الجاه، هنا بالوجه والمراد[ الُوُجوِه َشِرَكةو ] :الثالَّالنوع 
 .بينهم ومنزلته الناس عند
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  «فبينهما ربحا فما مابجاهه ذمتيهما في يشتريا أن» بمعنى 
 غني رجل إلى فذهبا فقير، وكالهما مال، عندهما ليس لكن عامالن، رجالن هذان: ذل  مثال
 عنادنا  لايس : فقاال المال، أعطوني: فقال المحل، هذا من  نشتري أن نريد: له وقاال كبير،
 ألف بمائة من  فنشتريه ألف، مائة يساوي ا مثاًل ا اآلن فهو بالذمة، نشتري لكننا شيء،
 النااس  وثقة بجاههما المال اكتسبا ألنهما الوجوه؛ شركة تسمى فهذه ذمتينا، في وعشرة
 دراهم، يسلما أن بدون المحل هذا في شريكين فصارا عليكما، بعته: المحل رب فقال بهما،

 سالم  ولاو  عنان، شركة ذل  صار منهما دراهم سلما لو ألنهما أحدهما؛ من وال منهما ال
 .بجاههما ذمتيهما في اشتريا ألنهما مااًل؛ يسلما لم فهذان فمضاربة، أحدهما
 مان  وال منهماا،  ال ماال،  لهماا  ليس الشريكين أن معناها الوجوه شركة أن اآلن فتبين

 .الناس عند واالعتبار والجاه الذمة لهما وإنما أحدهما،
) فاي  : الصادقة  فاي   النبي قال التكسب، على األقوياء الفقراء إليها يحتاج الشركة وهذه
 تحال  ال(:و الترماذي  أباي داوود  الثابت في  صحيحي ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ 
  .  سوي مرة لذي ال و لغني الصدقة
 بهاا  نتجار  أموالكم أعطونا: ويقولون التجار إلى فيذهبون مال عندهم يكون ال قد والناس
 .الذمة في ثابت ثمن إال هل ليس والتاجر ملكهما، هنا فالمل  ذمتنا، في واكتبوها

يكتسبان فيما يشتركا أن( عمل في شركة) األبدان شركة[  األ ْبداِن َشِركةو]  :الرابع النوع 
 لام  لكنهما مال، منهما واحد كل عند يكون وقد مال، فيها ليس ا أيضًا ا وهذه «بأبدانهما
 يكتسابانه  فيماا  اثناان  يشاتر   باأن  العمل في شركة األبدان وشركة المال، في يشتركا
 .بأبدانهما

 الوجوه، شركة أن الوجوه، شركة وبين بينها والفرق عمل، هو وإنما مال فيها ليس وهذه
 أحدهما يأتي وال مااًل أحد من يأخذان فال هذه أما بأبدانهما، ويعمالن ثالَّ من المال يأخذان
 .العمل في يشتركان وإنما بمال،
 نجاار  أحادهما  أن أو ا، مثاًل ا نجارًا منهما كل يكون أن العمل في االشترا  صور ومن

 وهاذه  أبدان، شركة وتسمى جائز، ا أيضًا ا فهذا فيشتركون َبنَّاء، والثالَّ حداد والثاني
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 يشاتر   أو فيهاا،  يعماالن  ورشة في نجاران يشتر  كأن الصنائع، اتفاق مع أحيانًا تقع
 .جّرا وهلم اميكانيك ورشة في ميكانيكيان أو حدادة، ورشة في حدادان
 ويحوِّالنها يصنعانها لكنهما لغيرهما، بل لهما ليست فالمادة صناعة، عمل في اشترا  فهذا
 .ذل  أشبه ما أو يصلحانها أو معين، شيء إلى

 بالحاذق،  مشاهورون  دالَّلون السوق هذا في يكون بأن الداللين، شركة ا أيضًا ا ومنها
 يبياع  والثاني الثياب، يبيع ا مثاًل ا فأحدهما س،بأ فال الداللة في الداللون هؤالء فيشتر 
 ألنهام  الاداللين؛  شركة وتسمى أخرى، سلعًا يبيع والرابع الفرش، يبيع والثالَّ األواني،
 لغيارهم  هو وإنما ا أيضًا ا لهما ليس والمال مال، عندهم ليس بدني، عمل في يشتركون
 .بالداللة األجرة عليه ويأخذون

 المفاَوَضِة ِركَةَش : الَخاِمُسالنوع  
 العناان، : أرباع  وهي السابقة الشركات أنواع لجميع عامة شركة الحقيقة في والمفاوضة
 .األبدان الوجوه، المضاربة،
 .الشركة أنواع جميع في يشتركا أن المفاوضة وشركة
 وجاوه،  أبدان، عنان، مضاربة،: الشركة أنواع من نوع كل لآلخر منهما واحد كل فيفوض
 فتجاد  هذا، على اليوم الشركات وأكثر اليوم، الناس من كثير عمل عليها وهذه ،عامة فهي

 الماال  ويقرض بالمال، ويسافر ويضارب، بمؤجل، يبيع منهم واحد كل ا مثاًل ا الشركاء
  . شيء كل في يعني
بين تجمع أن َتْعُد فلم ،المفاوضة عقد في تدخل الشركة أنواع كل ألن من هذا  مانع الو 

 واألبادان  جاائزة،  والوجوه جائزة، وحدها والعنان جائزة، وحدها المضاربة ألن ؛متفرق
 فهاي  جمعاًا،  جاز أفرادًا جاز وما األربعة، هذه بين جمعت أنها إال تعُد لم هذه إذًا جائزة،
 الكبار، التجار الشركاء من فكثير هذا، على اليوم الناس وعمل إليها، تدعو والحاجة جائزة

 مضااربة  يعطي هذا مكة، في والثاني المدينة في ا مثاًل ا أحدهم تجد ة،مفاوض شركاتهم
 يجيازه،  وأخوه بكثير ليس الذي الشيء في أحيانًا يتبرع ا أيضًا ا وربما قرضًا، ويعطي

 . جائزة أنها فالصواب
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 ؟  المساقاةما هي : مسألة 
، كالنصاف  ثماره  من بجزء عليه يقوم لمن شجرًا يدفع أن وهي اثنين، بين عقد المساقاة
 .ونحوه 
 .الصحيح  والنظر والسنة، العام بالدليل جائزة وهي
 .تحريمه على الدليل قام ما إال الحل المعامالت في األصل أن فهو العام الدليل أما
أعطى  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) : السنة أما

 . أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها: رسول اهلل  خيبر لليهود

قالات  : قاال  (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
تكفونناا المؤوناة،   : فقاالوا (. ال: )اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قاال : األنصار للنبي 

 .سمعنا وأطعنا: ونشرككم في الثمرة، قالوا
 ويعجاز  كثيرة لبساتين مالكًا اإلنسان يكون فقد المصلحة، من فألنها ؛ الصحيح رالنظ وأما
 إما أمرين، بين حينئٍذ فيكون ماليًا عجزًا أو بدنيًا عجزًا البساتين هذه تحتاجه بما القيام عن
 باه  يعمل من يعطيه أن وإما مال، وإضاعة فساد وهذا ويهل  فيموت الشجر هذا يهمل أن

 يكاون  وقاد  المال، صاحب على يشق قد لكن جائز فهو عليه، شاقًا يكون قد وهذا بأجرة،
 هاذا،  عناد  البسااتين  كثرة انضم فإذا عمل، إلى يحتاجون العمل عن عاطلون أناس هنا 

 لهاؤالء  ادفعهاا : ونقول المساقاة، نوَجوِّز أن المصلحة من صار العمل، إلى العمال وحاجة
 .الثمرة من بجزء العمال

 ي المزارعة وما حكمها؟ما ه: مسألة 
 .الزرع من بجزء يزرعها لمن أرضًا يدفع أن هي المزارعة
 ؟ المساقاةما بين  المزارعة وما : مسألة 

 والفارق  الازرع،  على والمزارعة الشجر، على المساقاة أن المساقاة وبين بينها والفرق 
 يسمى فإنه ذل ك ليس وما شجرًا، يسمى وأغصان وساق ثمر له ما أن والزرع الشجر بين

 .زرعًا

 باب المساقاة
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 .كانصف ونحوه  النسبة معلوم بجزء المزارعة تصح : المزارعةحكم 
 .ذل  أشبه وما واألرز، والشعير، والذرة، القمح،: الزرع مثال

 ال بيضااء  أرض اإلنساان  عناد  يكاون  فقد اإلسالم، وتيسير الشرع، حكمة من وإباحتها
 األرض هاذه  فيأخاذون  يكتسابون،  ماا  لهم ليس عمال ذل  مقابل وفي زرعها، يستطيع

 محاسن من أنه ش  ال وهذا وللعامل، األرض لصاحب مصلحة ذل  في فيكون ويزرعونها،
 .اإلسالم
 وازرعهاا  أرضاي،  خاذ  فالن يا: له فقال عاطل، صديق وله أرض، عنده رجل:  مسألة

 فهل هذه تسمى مزارعة؟ األرض لصاحب سهم أي بدون بها، اهلل واسترزق
 تصاح  فاال  فيها يعمل لمن األرض صاحب منحها منحة هي وإنما ،مزارعة مىتس ال هذه 

 .تبرع لكنها المشاركة، من نوع المزارعة ألن مزارعة؛
 الجاناب  ولاي  األرض، من الشرقي الجانب ل : يقولهل يصح في المزارعة أن : مسألة 
 ؟الغربي

 فهذا الغربي، لجانبا ولي األرض، من الشرقي الجانب ل : يقول أن ال يصح في المزارعة
 .بالعكس أو هذا ويهل  هذا يسلم قد ألنه يجوز؛ ال
 [والمغرم المغنم في الشريكان يتساوى أن المشاركة في والقاعدة]
 
 
 

 ؟ اإلجارةما هي : مسألة 
 أجارًا،  العمال  ثواب ُيسمى ولهذا بعمل، المقابل العوض وهو األجر من مأخوذة «اإلجارة»
[ 115: عمران مل]{{ اُلِقَياَمِة َيْوَم ُأُجوَركوْم توَوفَّْوَن َوَإنََّما اُلَمْوِت َذاَئَقةو ٍسَنُف كولُّ}}: تعالى قال
 منفعاة  علاى  َعَقادَ  الادار  فمستأجر معلوم، عمل على أو معلومة منفعة على عقٌد وهي

 يساتأجر  الاذي  يملا   ال ولهذا معلوم، عمل على عقد الَبنَّاء، العامل، ومستأجر معلومة،
 فاإلجاارة  الرجال،  َمَلا   ما فقط، المنفعة إال يمل  لم ألنه مخر؛ لشخص يؤجره أن ملالعا

 اإلجارة عقد يحرم ولذل  البيع، من نوع وهي عين، في منفعة على وتكون عمل على تكون

 باب اإلجارة
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 البياع؛  يحرم كما الثاني، الجمعة نداء بعد اإلجارة عقد ويحرم البيع، يحرم كما المسجد في
 .الواقع يف منافع بيع ألنها

 ؟ اإلجارةما حكم : مسألة 
 المارأتين  قاول  ففاي  القرمن أما ،األمة وإجماع والسنة الكتاب بداللة جائز اإلجارة وعقد
 َمانِ  َخْيارَ  َإنو اْساَتْأِجْرهُ  َياأ َباتِ }}: اا  والسالم الصالة عليه ا موسى لهما سقى اللتين

 [26: القصص]{{ األ ِميُن اُلَقِويل اْسَتْأَجْرَت
 مان  الطريق على يدله أن على أريقط بن اهلل عبد استأجر  النبي أن ثبت فقد السنة وأما 

 المدينة إلى مكة
أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
   عاهاا  نعم، كنت أر: )وأنت؟ فقال: فقال أصحابه(. ما بعَّ اهلل نبيا إال رعى الغنم) :قال

 (.على قراريط ألهل مكة

 إلى يضطر قد اإلنسان ألن وذل  الشريعة؛ محاسن من وتجويزها ،فمعلوم األمة إجماع وأما
 االساتئجار،  إال طرياق  له ليس فإنه البيت به يمل  أن يستطيع ما معه وليس بيت سكنى
 ولايس  عطل،يت وال به االنتفاع ويريد ببيته ممسكًا يكون قد البيت صاحب ا أيضًا ا كذل 
 فيها ظلم وال واضحة والمؤجر للمستأجر المصلحة كانت فلما بالتأجير، إال ذل  إلى سبيل له
 . تباح أن المطهرة الشريعة محاسن من كان ربا وال

 ؟ فاسدةمتى تكون اإلجارة صحيحة ومتى تكون اإلجارة : مسألة 
 .ة ففاسد الشرع الفخ وما ةصحيح منها الشرع وافق فما وفاسدة، صحيحةتكون  اإلجارة
 ؟العقد في جاء ما عليها يترتب ال فإنه اإلجارة فسدت إذا: مسألة 

 .المثل أجرة فيها يثبت بل العقد، في جاء ما عليها يترتب ال فإنه اإلجارة فسدت إذا 
 ما هي شروط صحة اإلجارة؟: مسألة 

]*[ ما يلي شروط صحة اإلجارة: 
 : نى دار وخدمة مدمي وتعليم علممعرفة المنفعة كسك ( :الشرط األول)

َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا َإّنَما اُلَخْمُر َواُلَمْيِسُر َواألنَصاُب َواألْزاَلُم ِرْجٌس ّماْن َعَماِل   : )قال تعالى
 [90: اآلية -المائدة : سورة( ]الّشْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعّلكوْم توُفِلُحوَن
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 المساتأجر  ألن الميسار؛  من صارت مجهولة المنفعة كانت اإذ أنه: اآلية من الداللة وجه
الثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )  وللجهالة، وغارم غانم بين المؤجر وكذل 

 وكال  ، نهى رسول اهلل  عن بيع الحصاة وعن بياع الغارر   أن النبي  (صحيح مسلم  
 ستؤدي مجهولة المنفعة كانت إذا هوألن للمنافع، بيع لكنه بيع واإلجارة غرر، فهو مجهول

 .والبغضاء العداوة إلى المؤدية والمنازعة الخصومة إلى
 :  معرفة األجرة   ( :الشرط الثاني)

 .بها العلم من بد فال عليهما، المعقود أحد ألنها المنفعة؛ معرفة اشتراط دليل هو ذل  ودليل
 صاحيحة؛  غير فاإلجارة لدراهم،ا من يدي في ما ببعض البيت هذا من  استأجرت: قال فلو
 يده في الذي كان لو حتى مجهول، ا أيضًا ا وبعضه مجهول، الدراهم من يده في ما ألن
 الدراهم، من يدي في ما ببعض: وقال ريال، مالف عشرة معه كان بأن معلومًا، الدراهم من
 .تصح ال األجرة فإن
 ألن يصاح؛  ال اا  أيضااً  ا فهو الفرس، هذه تلده بما البيت هذا من  استأجرت: قال ولو

 .معلومة غير األجرة
 فهل هاذا  منه، ينهدم ما وإصالح مالف بعشرة البيت هذا أجرت : المؤجر قال إذا: مسألة 
 ؟ يصح
 ما ألن يصح؛ ال فهذا منه، ينهدم ما وإصالح مالف بعشرة البيت هذا أجرت  المؤجر قال إذا
 . مجهول زاد

 األجرة، من منه انهدم ما وإصالح مالف بعشرة البيت هذا أجرت : المؤجر قال إذا: مسألة 
 ؟ يصح فهل هذا

 فهاذا  األجارة،  من منه انهدم ما وإصالح مالف بعشرة البيت هذا أجرت  :المؤجر قال إذا
 . معلومة األجرة ألن يصح

 :إباحة نفع العين  ( :الشرط الثالَّ )
 مان  هذا العين، نفع هو اإلجارة في يهعل والمعقود اإلجارة، باب الباب ألن ذل ؛ قلنا وإنما
 اساتئجار  يجاوز  ولهذا العين، في ال النفع في اإلباحة المقصود أن أخرى جهة ومن جهة،
 فاإن  مباحاًا،  عليه المعقود النفع يكون أن فيشترط حرام، عينه أن مع عليه للعمل الحمار
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 «ثمنه حروم شيئًا حروم إذا اهلل إن»:  النبي قول ذل  ودليل تصح، ال اإلجارة فإن محرمًا كان
 . البيع من نوع واإلجارة

من اشترط شرطا ليس ):قال  أن النبي  (لحديَّ عائشة الثابت في  صحيح البخاري ) و 
 (.في كتاب اهلل فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط اهلل أحق وأوثق

 عليه ليس عماًل عمل من» :قال  أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) و
 «رد فهو أمرنا

 
  
  

 ؟ السوْبِق ما هو: مسألة 
 تدركاه،  ال وجاه  على اإلنسان يفوت  أن بمعنى ، يدر  ال َفْوت معناه الباء بسكون السوْبِق

 هاذا  فاي  يلحقهام  أن بعادهم  لمن يمكن ال واألنصار، المهاجرين من األولون فالسابقون
 علاى  سبق  فقد تصله أن قبل المنتهى وصل حتى األقدام على جريًا سابق  ومن الوصف،

 .تدركه ال وجه
 في كان أو الزمان في كان وسواء حسيًا، كان أو معنويًا كان سواء ،يدر  ال فوت فالسْبق
 سبقونا وكذل  حسي، سبق وهذا بالزمان، سبقونا ا عنهم اهلل رضي ا فالصحابة المكان،
 .الصالح لعملوا والجهاد واإليمان بالعلم معنويًا سبقًا
]*[أقسام ثالثة إلى ينقسم والسبق: 
بغيره وال بعوض ال يجوز ال قسم. 
وغيره بعوض يجوز وقسم. 
بعوض يجوز وال عوض، بال يجوز وقسم. 

 أن وإماا  غانمًا يكون أن إما اإلنسان فإن الميسر، باب من ألنه العوض؛ منع فيه واألصل
 األقادام،  علاى  الجاري  فاي  اثنان وتسابق سبق، لمن ريال مائة جعلنا فإذا غارمًا، يكون

 مناه  تؤخاذ  أو فيغانم،  صاحبه من الريال مائة يأخذ أن إما غارم، وإما غانم إما فأحدهما

 السوْبِق َباُب
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 وال المساابقة،  فاي  العوض منع هو فاألصل ولذل  ميسر، الحقيقة في فهو فيغرم، المائة
 .اهلل شاء إن سيأتي كما لسبب إال يجوز
 ؟ لذي يجوز بغير ِعوضما هو القسم ا: مسألة 

 ماا  وهو ،(األقدام على المسابقةأي ) األقدام علىالقسم الذي يجوز بغير ِعوض هو السبق 
 يجاوز  القسم فهذا فيه، المراهنة مفسدة على تربو منفعة فيه وليس شرعية، فيه مضرة ال
 أن مثال  منفعة، أو عروضًا أو نقدًا العوض هذا كان سواء بعوض، يجوز وال عوض، بال

 وبين الرجلين، بين جائز وهو عيونَّاه، الذي الغرض إلى وصواًل أسرع أيهما رجالن يتسابق
 فاي  ألن ،اا  عنها اهلل رضي ا عائشة  النبي سابق كما وزوجته، الرجل وبين المرأتين،

 .المغالبة على وتحريضًا للبدن، وتقوية وتنشيطًا النفس، عن ترويحًا ذل 
كانت مع النبي  في سفر :أنها (الثابت في  صحيح البخاري  عائشة رضي اهلل عنهاحديَّ ) 

 .قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتل  
 هذه في المسابقة أجريت فلو محرمًا، صار ضررًا تضمن إذا المباح أن نعلم أن يجب ولكن
 والبغضاء العداوة إلى ذل  أدى ولو ،حرامًا المسابقة كانت الجماعة، صالة وقت في األمور
 .حرامًا ذل  كان والتعصب والتحيز
تنبيه : ألن بعوض؛ تجوز وال عوض بغير تجوز أنها: أي النوع، هذا من القدم كرة 

 يادخلها  ال أن بشارط  ولكان  المغالباة،  على وتعويدًا للبدن، وتقوية للنفس، ترويحًا فيها
 تصال  فتنة تحصل حتى معين، لناٍد يتحزبون الناس بعض من يحصل كما المشين، التحزب

 .والحجارة والعصي باأليدي الضرب حد إلى
 به ينتفع األقدام على السبق ألن بعوض تجوز األقدام على المسابقةلوقال قائل أن : مسألة 

 ، فما الجواب؟ مفيد فهو والفر، الكر في الحرب، في
 النااس  أن بمعناى  للتجاارة،  سببًا لكانت ءاألشيا هذه في العوض أجزنا لو أننا :الجواب 
 أشابه  ما أو رمح إصالح أو فرس اقتناء إلى تحتاج وال المؤونة، سهلة ألنها بها؛ يتجرون
 يتوقعهاا  قد التي المصلحة فهذه منها، أهم أمور عن بها الناس وينشغل تجارة فتتخذ ذل ،

 وهذا تجارة، يتخذونها ثم ليهاع الناس ينكب أن وهو بالمفسدة، معارضة الَعْدِو مع اإلنسان
 .قوي مانع
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 هل يجوز المسابقة على الحيوان ؟: ة مسأل
  وسهام وخيل إبل في إاليجوز المسابقة على الحيوان بال ِعوض 

مان  : سابق بين الخيل التي أضمرت أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  بن عمرحديَّ )
التي لم تضمر من الثنية إلى مساجد بناي    الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل

 .زريق، وأن عبد اهلل بن عمر كان فيمن سابق بها
أن ( و الترماذي  أباي داوود  الثابت في  صاحيحي   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )  

 . نصل أو حافر أو خف في إال سبق ال:قال  النبي 
 كناية عن اإلبل  ( :خف)
 كناية عن الخيل ( :حافر)
 أي ذي النصل والمقصود السهم : (نصل)

 ؟ نصل أو حافر أو خف في إال سبق الما معنى : مسألة 
 مان  فيهاا  لماا  الثالثاة  هذه في جاز وإنما الثالثة، هذه في إال عوض ال: أي «سبق ال»

 األمتعاة،  المجاهادون  عليهاا  يحمل اإلبل ألن اهلل؛ سبيل في الجهاد من العامة المصلحة
 الحارب  مالت مان  يشبهها ما عليها ويقاس الرمي، فيها والسهام فر،وال الكر فيها والخيل

 والطاائرات  الساهام،  تشبه وشبهها والصواريخ اإلبل، تشبه ونحوها فالدبابات الحاضرة،
 .وبدونه بعوض يجوز القسم فهذا الخيل، تشبه وشبهها
 ما معنى السبق في اإلبل ؟: مسألة 

 .بعيريهما على ناثنا يتسابق أن  :معنى السبق في اإلبل 
 ما معنى السبق في الخيل ؟: مسألة 

 .فرسيهما على اثنان يتسابق أن :معنى السبق في الخيل 
 ما معنى السبق في السهام ؟: مسألة 

 .يصيب أيهما بسهاميهما اثنان يتسابق أن :معنى السبق في السهام 
 ويتساابقا  كلبيهماا  الرجالن يطلق أن بمعنى نفسه، بالحيوان المسابقة يجوز هل: مسألة 

 ؟ ذل  على
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 فعل ألن بالجواز؛ يقال وقد الحال، هذه في المتسابقين من فعل ال ألنه يجوز؛ ال أنه الظاهر
 .صاحبها أرسلها إذا صيدها جاز ولهذا صاحبها، كفعل صاحبها، بأمر ونحوها الكالب

 ذل  في كان فإن لها، أذية ذل  في يكون ال أن نفسها الحيوانات على المسابقة في ويشترط
 الناس بعض فإن ببعض، بعضها الديو  نقر في المسابقة في الناس بعض يفعله كما أذية،
 ومثال  يجوز، وال حرام فهذا المناقرة، في قويًا يكون أن على ديكه يربي ا باهلل والعياذ ا
 فيه ةالمسابق فإن للحيوان أذية فيه ما كل إذًا الثيران، صراع ذل  ومثل الكباش، نطاح ذل 

 .محرمة
 ؟ ما األشياء التي ال يجوز السبق فيها ال بعوٍض وال بغيره: مسألة 

]*[األشياء التي ال يجوز السبق فيها ال بعوٍض وال بغيره  : 
 وقطاع  النااس،  علاى  العادوان  على كالمسابقة لذاته محرمًا يكون أن إما :ا فيه الضابط
 أو بعاوض  كان سواء حرام فهذا ذل ، بهأش وما اآلمنين، وإخافة األموال، ونهب الطريق،

 . عوض بغير
 باه  ويتعلاق  فيه فائدة وال الدنيا أو الدين في المهمات عن كثيرًا يلهي مما يكون أن وإما
 التي األلعاب هذه من أشبههما وما والشطرنج، كالنرد، منفعة وال فيه خير وال كثيرًا، القلب
 .الحاضر الوقت في أنواعها كثرت

 
 
 
 

 ما هي العارية؟: مسألة 
 .إباحة نفع عين بال ِعوض  :العارية 

 أن يمكان  القلام  بقائه، مع اإلنسان به ينتفع أن يمكن هذا ا اإلناء ا الماعون :ذل  مثال
 وإال ياؤثر،  ال تبعًا يعتبر هذا ألن الحبر؛ من شيء فيه كان إذا يضر وال بقائه مع به ينتفع
 هذا لكن به بالكتابة الحبر هذا يفنى فسوف بالحبر، ءًامملو قلمًا أعطاه إذا أنه المعلوم فمن
 .له يؤبه ال شيء

 يةالعار: باب 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      066 

 وال تبع، فهو العارية حين فيها الذي البنزين من استوهل  وما استيفائها بعد تبقى والسيارة
 .استهالكه بعد إال به ينتفع ال هذا إن: يقال

 ما حكم العارية؟: مسألة 
 فيجاوز  بهاا،  العادة لجريان المذموم السؤال من توعد وال جائزة للمستعير بالنسبة لعاريةا

 بالنسبة هذا ذل ، أشبه ما أو إناًء أو سيارة أو ساعة أو قلمًا أخيه من يستعير أن لإلنسان
 لادخولها  ُسنَّة فهي أحيانًا، تجب وقد األصل على ُسنَّة فإنها للمعير بالنسبة أما للمستعير،

: البقارة ]{{ اُلُمْحِساِنينَ  ُيِحابل  اللََّه َإنو َوأ ْحِسنووا}} :ا وتعالى تبار  ا اهلل قول عموم في
 رداء شخص كإعارة أحيانًا، تجب وقد ،اآلية عموم في فتدخل ش  بال إحسان وهي[ 195
 رداء تعطياه  أن شاديد  بارد  في شخص من  طلب فلو واجبة فهذه البرد، ضرر به يدفع

 صاارت  معصوم إنقاذ عليها توقف تىم أنه ذل  وضابط تعطيه، أن علي  وجب به، يلتحف
 لمان  يبذل أن يجب المصحف ألن المصاحف؛ إعارة العلماء من كثير عند ذل  ومن واجبة،
 .به يتعلم أن أراد
 فاي  يشترط لكن إعارتها، فتجب الناس إليها يحتاج التي الكتب إعارة ا أيضًا ا ذل  ومن
 اساتعارة  مناه  طلاب  إذا فيما رالمعي قال فلو المعير، تضرر وعدم المستعير ضرورة ذل 

 لاو  وكذل  اإلعارة، عليه تجب ال فإنه ألفسده، مصحفًا الرجل هذا أعطيت لو إني: مصحف
 . المعير على ضررًا فيها ألن اإلعارة؛ تجب فال أفسده الكتاب أعطيته إن: قال

 ما هي األشياء التي تباح إعارتها؟: مسألة 
 والِجعاالن  والصراصير كالديدان فيه نفع ال ما رجفخ ، مباح نفع فيها عين كل إعارة تباح

 .مقصود نفع فيها ليس ألنها إعارتها؛ تباح ال هذه ذل ، أشبه وما والخنافس
 الطباول  كإعاارة  إعارتهاا  تجز لم محرم نفع فيها كان فإن مباحًا، النفع يكون أن بد وال

 مغنياة  إعاارة  ذل  ومن محرم، نفعها ألن محرمة؛ إعارتها فهذه أشبهها، وما والمعازف
 َواَل}}: اا  وتعالى سبحانه ا اهلل قول ذل  ودليل محرمة، إعارتها فإن محرمًا غناًء لتغني

 على إعانة أنها ش  ال الحرام النفع ذي وإعارة[ 2: المائدة]{{ َواُلُعْدَواِن اإَلُثِم َعَلى َتَعاَونووا
 .المحرم النفع هذا
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 كلبا   أعرناي  مزرعتاي،  عند يكثرون الناس: وقال عقورًا كلبًا شخصًا يعير أن أراد فلو
 يجاوز  ال العقور الكلب ألن يجوز؛ ال فهذا حولها، من مرو من كل يعقر أن أجل من العقور
: فاي  كماا  والحرم، الِحلَّ في بقتله أذن  الرسول إن حتى قتله، يجب بل عليه المل  إبقاء

 :قال  أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في  الصحيحين )
 و الفاأرة  و العقرب و الحدأة و الغراب  :  الحرم في يقتلن فاسق كلهن الدواب من خمس
 .  العقور الكلب
 هل على المستعير ضمان؟: مسألة 

 الَّاِذينَ  َياأ يلَهاا }}: تعاالى  اهلل لقولفإنها توضمن إذا تلفت بالقيمة  إن كانت عاريًة مضمونًة
  [34: اإلسراء]{{ ِباُلَعْهِد َوأ ْوفووا}}: ولقوله[ 1: ئدةالما]{{ ِباُلُعقووِد أ ْوفووا مَمنووا

  أن النبي ( لحديَّ عمرو ابن عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة )و
 . حالاًل حرم أو حرامًا أحل شرطًا إال شروطهم على المسلمون» : قال

 . تفريط أو دٍّبتع إالوإن كانت مؤداة فإنها ال توضمن إذا تلفت بالقيمة 
 :قال ( و النسائي أبي داوود الثابت في  صحيحي صفوان بن يعلى حديَّ ) 

إذا أتت  رسلي فأعطهم ثالثين درعا وثالثين بعيرا قال فقلت يا رسول * قال لي رسول اهلل  
 . اهلل أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة

  أن النباي  ( يحي الترمذي وابن ماجاة  حديَّ عمرو ابن عوٍف الُمَزني الثابت في  صح)
 . حالاًل حرم أو حرامًا أحل شرطًا إال شروطهم على المسلمون» : قال
 الزجااج،  مان  والفنجال فنجااًل، عشرين شخص من استعار إنسان: العارية المؤداة  مثال
 مثا  المعيار،  فوافق الفناجيل، تكسرت إن عليو ضمان ال: المستعير فقال ينكسر، أن يمكن

، فإذا تعدو أو فروط فإن عليه اضمان لذل  ألنها  تفريط أو بتعدٍّ إالفليس عليه ضمان  تكسرت
: النساء]{{ أ ْهِلَها َإَلى األ َماَناِت توؤ دلوا أ ْن َيْأُمُركوْم اللََّه َإنو}} :أمانة في يده و اهلل تعالى يقول 

51] 
 فكيف توضمن؟ إذا اشترط الُمعير أنها عاريٌة مضمونة: مسألة 
 تلفت يوم ببدلها العارية تضمن

 ( بقيمته يضمن والمتقوم بمثله، يضمن المثلي أن: )الُمتلفات ضمان في والقاعدة
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 ما الفرق بين المتقوم والمثلي ؟: مسألة 
 قال  النبي أن لهذا ويدل كثيرًا، تقاربًا مقارب أو مطابق مثيل له كان ما المثلي أن الصحيح
 يضامنها  ولام  «بطعاام  وطعام بإناء، إناء»: الطعام وأفسدت اإلناء، رتكس التي لزوجته
 . كثيرًا تقاربًا مقارب أو مطابق مثيل ما ليس له المتقوم ، و بالقيمة

 
 
 

 ما هو الغصب لغًة واصطالحا؟: مسألة 
 القهر :الغصب لغًة 

 . حق بغير قهرًا غيره حق على االستيالء هو : الغصب اصطالحا
 حكم الغصب ؟ما : مسألة 
 َإَلى ِبَها َوتوْدلووا ِباُلَباِطِل َبْيَنكوْم أ ْمَواَلكوْم َتْأكولووا َواَل}}: تعالى اهلل لقول ،حرام أنه الشرعي حكمه
: تعاالى  اهلل وقاال [ البقرة]{{ * َتْعَلُموَن َوأ ُنتوْم ِباإَلُثِم النَّاِس أ ْمَواِل ِمْن َفِريًقا َلَتْأكولووا اُلُحكَّاِم

{{ ِماُنكومْ  َتَراٍض َعْن ِتَجاَرًة َتكووَن أ ْن َإالَّ ِباُلَباِطِل َبْيَنكوْم أ ْمَواَلكوْم َتْأكولووا اَل مَمنووا الَِّذيَن اأ يلَهاَي}}
 اهلل قاال  كماا  إثمًا أشد صار القوصوار من ونحوهم اليتامى حق في كان وإذا[ 29: النساء]

 َوَسَيْصاَلْونَ  َنااًرا  ُبطواوِنِهمْ  ِفي َيْأكولووَن َإنََّما ظوُلًما اُلَيَتاَمى أ ْمَوال  َيْأكولووَن الَِّذيَن َإنو}}: تعالى
 [ .النساء]{{ * َسِعيًرا
 حياَّ  الاوداع  حجة في لهم تجمع أوسع في المسلمين خطب  النبي أن السنة من والدليل

 ماوالكم وأ دمااءكم  إن» عناد مسالم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما في حديَّ  :قال
 «حرام عليكم وأعراضكم

 ماال  يحل ال»:قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  الرقاشي حنيفةحديَّ ) و 
  «منه نفس طيب عن إال مسلم امرئ

مان  : )قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
 (.لقيامة إلى سبع أرضينأخذ من األرض شيئا بغير حقه، خسف به يوم ا

 باب الغصب
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ال : قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وال يشارب  
الخمر حين يشربها وهو مؤمن وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 

 . نتهبها وهو مؤمنحين ي
 ماال  يأخذ أن اإلنسان على يحرم أنه على أي الجملة، في تحريمه على مجمعون والعلماء

 النااس  أماوال  على العدوان من به يحصل لما تحريمه تقتضي والمصلحة حق، بغير أخيه
 .والفوضى
 ؟ هل يجوز اإلنتفاع بالمغصوب: مسألة 

 . هيجوز اإلنتفاع بالمغصوب ويجب عليه ردوال 
اَل »:قاال   أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ يزيد بن سعيد الثابت في  صحيحي ) 

 .«يْأخوُذ أ َحُدكوْم َعَصا أ ِخيِه اَلِعبًا أو َجاّدا، َفَمْن أ َخَذ َعَصا أ ِخيِه َفُلَيُرّدَها َإَلْيِه
أن النبي  (ري الثابت في  صحيح البخارضي اهلل عنه  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
   من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه الياوم، قبال أن ال   ) :قال

يكون دينار وال درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات 
 (.أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

 ه وأخذ ماله؟لا قصده مخر لقتاهل يجب على اإلنسان أن  يدافع عن نفسه وماله إذ: مسألة 
 .ه وأخذ ماله لأنه يجب على اإلنسان أن  يدافع عن نفسه وماله إذا قصده مخر لقت الصحيح

جااء  :قاال   أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ ) 
 ال»: قاال  لي؟ماا  أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت اهلل رسول يا: فقال رجٌل إلى رسول اهلل 

 «الناار  في هو»: قال قتلته؟ إن أرأيت: قال ، «قاتله»: قال قاتلني؟ إن أرأيت: قال ، «تعطه
 . «شهيد فأنت»: قال قتلني؟ وإن: قال ،
مان قتال دون    :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   عبد اهلل بن عمرولحديَّ ) 

 . ماله فهو شهيد
 
 باب الشفعة 
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 واصطالحًا؟ ما هي الشفعة لغًة: مسألة 

 ألن بذل ؛ وسميت الوتر، ضد وهو اثنين الواحد جعل وهو الَشُفِع من مأخوذة :الشفعة لغًة 
 .شفعًا الوتر كجعل صار فلذل  ملكه إلى شريكه نصيب يضم الشري 

انتقال حصة شري  إلى شري  كانت انتقلات إلاى أجنباي بمثال       هي»: الشفعة اصطالحًا
 ثالاَّ،  علاى  نصيبه أحدهما فباع أرض في شريكان النرج: ذل  مثال «العوض المسمى

 ملكاه،  إلى ويضمه عليه، قهرًا النصيب هذا المشتري من ينتزع أن يبع لم الذي فللشري 
 . يبع لم الذي األول للشري  كلها األرض فتكون
 !بالباطل؟ الناس أموال أكل من إال هذا وهل! قهرًا؟ منه يؤخذ كيف: قائل قال فإذا: مسألة

 اإلنساان  يأخذه أن بالباطل المال أخذ ألن بالباطل؛ المال أكل من يكون أن اهلل معاذ :قالفي 
 .له الشارع جعله بحق أخذه وهذا حق، بغير

 ينتازع  حتاى  المشتري هذا على الشري  الشارع تسليط وجه ما إذًا: قائل قال فإذا: مسألة
 ؟ قهرًا ملكه منه
 علياه  لايس  فالمشاتري  المشتري؛ على لمضرةا وعدم المصلحة، من ذل  في لما :فيقال
 الاذي  الضرر انتفاء وأما يشتِر، لم أنه وليقدر إليه، يدفع سوف دفع الذي ثمنه ألن ضرر؛
 إلاى  يحوجه لشريكه متعبًا الشركة سيئ شريكًا يكون قد الشري  هذا فألن بالشفعة يحصل
 . بالشفعة ضرره من يخشى ما يدفع أن للشري  الشارع فجعل دائمًا، والخصومة النزاع
 ما الدليل على مشروعية الشفعة؟: مسألة 

الثابات فاي    بن عبد اهلل رضاي اهلل عنهماا   جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
قضى النبي  بالشفعة في كل ما لم يقسم، فاإذا وقعات الحادود،     : قال (صحيح البخاري 

 .وصرفت الطرق، فال شفعة
وعلى هذا فالشفعة حكم قهري يثبت للشري   وتشريع، حكم قضاء القضاء هذاأن  :الشاهد 

 .القديم على الحادَّ 
 ؟(كل ما لم يقسم)ما معنى: مسألة 
 .كل ما لم يمكن قسمته ( :كل ما لم يقسم)معنى
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 .فإذا أمكن شفعته فال شفعة 
به زيٌد وعمرو شريكان في كيس من القمح قدره مائة كيلوجرامات ، فباع زيٌد نصي: مسألة 

 من هذا الكيس على بكر ، فهل لعمرو شفعة؟
 . قضى النبي  بالشفعة في كل ما لم يقسمليس لعمرو شفعة ألنه يمكن قسمة الكيس وقد 

 هل للجار شفعة ؟: مسألة 
 أن الجار له حق الشفعة إذا كان بينهما حٌق مشتر   :في هذه المسألة  الصحيح

 :حاديَّ اآلتية من طريق أو ماء أو غيره ، وعليه ُيحمل األ
قاال   أن النباي  ( ابن جندب الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي سمرة حديَّ ) 
 . جار الدار أحق بدار الجار أو األرض:
أن  (الثابت في  صحيح الترماذي  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بِن َعْبِد اهلل حديَّ ) 

َئٍط، َفاَل َيِبيُع َنِصيَبُه ِمْن ذَلَ  َحّتى َيْعِرَضاُه علاى   َمْن كاَن َلُه َشِريٌ  في َحا»:قال   النبي 
 .« َشِريكِه
تنبيه :  حٌق مشتر  من طريق أو ماء أو غيره فليس له شفعة ألناه  أما إذا لم يكن

 .ليس شري  
 
 
 

 ما معنى الوديعة لغًة وشرعا؟: مسألة 
 بمعنى متروكة :الوديعة لغًة  

لحفظ ، أي يوكِّل اإلنساُن رجاًل فاي حفاظ شايء وال يجاوز     التوكيل با :الوديعة شرعا 
 .التصرفو فيه، وتسمى في عرف الناس أمانة 

 ما حكم الوديعة ؟: مسألة 
 للماوَدع  بالنسابة  وهي ماله، اإلنسان يوِدع أن يباح يعني ،مباحة للموِدع بالنسبة الوديعة
: تعاالى  قولاه  ذلا   ودليل بها، والعناية وصيانتها حفظها على قادرًا يكون أن بشرط ُسنَّة
 إذا الرجال  ألن ؛ اإلحساان  من فهي[ 195: البقرة]{{ اُلُمْحِسِنيَن ُيِحبل اللََّه َإنو َوأ ْحِسنووا}}

 باب الوديعة
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 هاذا  إلاى  محتاجااً  كان وإذا أعطا ، ما ذل  إلى محتاج أنه فلوال له تحفظه شيئًا أعطا 
  . اهلل إلى المحبوب به المأمور اإلحسان من ذل  كان حاجته وقضيت

من  ) :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   أبي هريرة  رضي اهلل عنه لحديَّ )و
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسار  
على معسر يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهلل في الدنيا واآلخرة 

في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سل  طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل واهلل 
له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارساونه  
بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عناده  

 .لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب  )  قوله  والشاهد

 (يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة
 لهاذا  وديعة يعطيها أن يجوز البقرة فصاحب وديعة، بقرته شخصًا أعطى رجل : ذل  مثال

 قاادراً  يكون أن بشرط وديعة، البقرة يقبل أن يجوز البقرة سيأخذ الذي والموَدع الشخص،
 من عند يودعها أن أراد البقرة صاحب أن فرض ولو يجوز، فال وإال وحفظها مؤونتها على

 الماال  بخاالف  وعناية، رعاية إلى يحتاج حيوان ألنها يودعها؛ أن له يجوز فال يضيعها،
 .فيه حياة ال فالمال
 وَدع ضمان ؟هل على الم: مسألة 
: إليه والموَدع المال،: والموَدع المال، صاحب: فالموِدع إليه، وموَدع وموَدع، موِدع، عندنا

 . المؤتمن
 .ليس عليه ضمان إال إذا فروط أو تعدوى ( المال)الموَدع 

 َعوِدمان أُ :قاال    أن النبي  (الثابت في  صحيح ابن ماجة  حديَّ عبد اهلل بن عمرو) 
 .ضمان عليه فال  وديعًة

 

 

 

 

 

 ما معنى إحياء الموات ؟: مسألة 

 باب إحياء الموات
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 هي األرض التي لم توْعَمر ، شوبِّهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة ،   :الموات 

أن يعمد الشخُص ألرٍض ال يعلم تقدم ملٌ  عليها ألحد فيحييها بالسقي أو  :وإحياء الموات 
 .كه الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذل  مل

 ما الدليل على مشروعية إحياء الموات ؟: مسألة 
مان  ) :قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح البخاري  عائشة رضي اهلل عنهاحديَّ ) 

 (.أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق

 حائطاا  أحاط من:قال   أن النبي  (حديَّ سمرة بن جندب الثابت في  صحيح الجامع ) 
   .  له فهي أرض على

 جمياع  من حائطًا عليه وحاط مواتًا أحيا من أي  (  له فهي أرض على حائطًا أحاط نم  ) 
  . منه نزعه ألحد فليس ملكه جوانبه
 ؟ ات لمن يحييهاَوهل لإلمام أن يقطع َم: مسألة 
يجوز له أن يقطع موات لمان  ( وهو الرئيس األعلى للدولة)أن اإلمام  السنة الصحيحةدلت 

 .يحييها 
أقطعاه   أن النباي  ( و الترمذي أبي داوود بن ُحجر الثابت في  صحيحي   وائلحديَّ ) 

 .أرضا بحضرموت 
 لو أن إنسانًا أخذ أرضًا مواتًا وبنى عليها هل تصبح له؟: مسألة 

 نعم تصبح له
 حائطاا  أحاط من :قال   أن النبي  (حديَّ سمرة بن جندب الثابت في  صحيح الجامع ) 

   .  له فهي أرض على
 جميع من حائطًا عليه وحاط مواتًا أحيا من أي  (  له فهي أرض على حائطًا أحاط من  )   

  . منه نزعه ألحد فليس ملكه جوانبه
 
 
 

 ما هي الَجَعالة ؟: مسألة 

 باب الَجَعالة
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  الشيء، وضع معناه والَجْعل الَجْعل، من َفَعالة «الجعالة»
 أو معلوماة  مادة  مجهاواًل،  أو معلوماًا،  عماًل له يعمل لمن معلومًا شيئًا يجعل أن وهي»

 فيه ا الجعالة عقد أي ا وهو العوضين، بأحد العلم فيه يشترط ال عقد فالجعالة «مجهولة
 يشترط ال والمعمول العلم، من فيه بد ال المدفوع فالعوض معمول، وعوض مدفوع، عوض
 .العامل من يكون والمعمول الجاعل، من يكون المدفوع العلم، فيه

 ؟واإلجارةق بين الَجَعالة ما الفر: مسألة 
: فيقاول  يطلق فهو الجعالة بخالف معين مع اإلجارة أن واإلجارة، الجعالة عقد بين الفرق
 .جائزًا عقدًا صارت ولهذا كذا؛ فله كذا فعل من

 الجهالة؟ من فيه ما مع العمل هذا تجيزون كيف: قائل قال فإن: مسألة 
 العمال  يدع أن له العامل ألن اإللزام؛ سبيل لىع هو وليس إليه الحاجة لدعاء نجيزه :قلنا
 مصاالح  للناس لضاع الشيء هذا يوجد لم ولو جائز، عقد الجعالة ألن شاء؛ لحظة أي في

 هاذا  ألن إلحضااره؛  شخصًا يستأجر أن يمكن فال بعيره ضاعت الشخص هذا فمثاًل كثيرة،
 .الجعالة إال يبق فلم البعير، يجد متى يدري ال الشخص

 مجهاول؛  والعمل معلوم، الجاعل من العوض فهنا ريال، مائة فله بعيري رد من :لقا فإذا
 وال ياومين  فاي  يردهاا  أنه ويظن يتعب فربما بعيد، عن أو قريب عن أيردها ُيعَلم ال ألنه

 العلم فيه يشترط ال العمل :فنقول مطلقًا، ردها يستطيع ال ربما أو أيام، عشرة في إال يردها
 هاذه  مثال  فاي  العمل تعيين يصعب قد ألنه الشريعة؛ محاسن من وهذا للجعالة، بالنسبة
 كيلو عشرة في توجد فقد كيلو، عشرة مسافة من ا مثاًل ا لقطتي رد َمْن: قال فلو الحال،
 كماا  ونصايبه  حظه والعامل مطلقًا، العمل عن عوضًا العوض جعل إذا لكن توجد، ال وقد

 .به بأس ال فهذا يقولون،
 الكايس  هذا في ما فله بعيري رد منوز أن يكون الجعل مجهول كأن يقول هل يج: مسألة 

 ؟ الدراهم من
 الدراهم من الكيس هذا في ما فله بعيري رد منكأن يقول  ال يجوز أن يكون الجعل مجهول

 الجاعل من المدفوع العوض يكون أن بد فال أكثر؟ أم مائتان أم أمائة ندري ال مجهول، ألنه
 .بصيرة على لعاملا ليكون معلومًا
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 وُبْعاد  بمشاقة  إال توجاد  ال البعير هذه أن يظن ألنه كبيرًا؛ ُجعاًل جعل الجاعل أن قدر ولو
 ال،: الجاواب  ال؟ أم العاوض  بنقص العامل  الجاعُل يطالب فهل للعامل، اهلل فيسرها شوقَّة،
 ال فإنه بعيدة قَّةوشو طويلة مدة بعد إال يجدها لم لو أنه كما للعامل، اهلل رزق من هذا: نقول
 .بزيادة الجاعل  يطالب
 ، فهل يجوز ذل ؟ نصفه فل  الشارد بعيري رددت إذا: قال لو :مسألة 

 معلاوم  لكناه  معلاوم،  فإن ذل  يجوز ألناه  نصفه، فل  الشارد بعيري رددت إذا :قال لو
 فنصا  ول  به اتجر: وتقول المال تعطيه كالمضارب بأس؛ فال مشاع، جزء ألنه بالنسبة؛
 قلياًل إال يربح لن أنه تظن وربما ربح، يحصل وال عظيمًا شاقًا اتجارًا به يتجر فربما الربح،
 .كثيرًا فيربح

 .بالسهم أي بالمشاع يكون أن وإما والوصف، بالعدد بالتعيين يكون أن إما إذًا فالمعلوم
 
 

 لغًة وشرعا ؟ اللقطةما هي : مسألة 
 الملقوط الشيء فهي اللقط،و األخذ من فوَعَلة :لغًة  اللقطة
هي كل ماٍل معصوٍم معرض للضياع ال ُيعرف مالكه ، وكثيرًا ما توطلق على  :شرعا  اللقطة

 .ما ليس بحيوان ، أما الحيوان فيقال له ضالة 
 ما هل أخذ اللقطة أفضل أم تركها ؟: مسألة 

 :المسألة على التفصيل اآلتي 
ى تعريف هذا المال  لكن تخشى عليه الضياع لاو  كنت تعلم من نفس  أن  قادٌر عل إن( 1)

 .تركته فاألفضل أن تأخذه ألن في هذا حفظ مال أخي  
كنت تعلم من نفس  أن  قادٌر على تعريفه وال تخشى عليه الضاياع لاو تركتاه     وإن( 2)

 .الحتمال أن يجده صاحبه فالسالمة ال يعدلها شيء

 هل كل مال يجده اإلنسان يجب تعريفه؟: مسألة 
]*[أقسام ثالثة فعلى مااًل وجد منأن  الصحيح : 

 باب اللقطة
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الكراساي  بعض اآلن يوجد كما لواجده، فهذا عنه رغبة تركه صاحبه أن يعلم أن :األول 
 أن نعلم ذل ، أشبه ما أو األواني، بعض أو الزنابيل، بعض أو األسواق، في ترمى المكسرة
 .ءشي بدون واجدها يملكها هذه عنها، رغبة تركها صاحبها
 تتبعه ال زهيد فهذا درهمًا، يساوي كقلم زهيدًا، لكونه الهمة؛ تتبعه ال مما يكون أن :الثاني
 إلى يوصله أن فعليه صاحبه يعلم كان إذا إال له، فهو يجده إنسان فأي الناس، أوساط همة

 . معلوم صاحبه ألن لقطة، غير اآلن أصبح ألنه به؛ صاحبه يبلِّغ أو صاحبه
َّسنة لمدة يعروف أن يجب فهذا الناس أوساط همة تتبعه الذي وهو  :الثال . 

 ؟ ما المقصود بأوساط الناس: مسألة 
 يهتماون  ال الاذين  الكرمااء  مان  ليس يعني خلقًا ،(ومااًل خولوقًا) المقصود بأوساط الناس

 . شيء كل تتبع همتهم الذين البخالء من وال باألمور،
تنبيه : واألزمان، واألماكن األحوال باختالف يختلف ناسال أوساط همة تتبعه الذي 

 يمكان  يعني كثير، شيء به يحصل ألنه الناس؛ أوساط همة تتبعه الواحد الدرهم سبق فيما
 َضْيَفه ويكفي يطبخه حبًا ا أيضًا ا به ويشتري شاة اإلنسان به يشتري الواحد الدرهم أن
. 

 والخمسون عشرة، وكذا دراهم، خمسة اوكذ أحد، به يهتم ال الدرهم ا هلل والحمد ا واآلن
 . الناس فيها يختلف واألحوال األحوال، بحسب هذا يقدر إذًا الناس، أوساط بها يهتم

 هل يجوز التقاط ضالة اإلبل ؟: مسألة 
 :المسألة على التفصيل اآلتي 

 يجادها  حتاى  تتر  لها، التعرض يجوز الف الطرق قطاع من عليها يخشى ال كان إذا( 1)
 ساقاؤها  معها! ولها؟ ل  ما دعها،»: وقال  فغضب اإلبل ضالة عن سئل ألن النبي  ربها

 «ربها يجدها حتى الشجر وتأكل الماء ترد وحذاؤها،
جاء رجال إلاى    :قال (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  الجهني زيد بن خالدحديَّ )

م عرفها سنة، فإن جااء  اعرف عفاصها ووكاءها، ث: )رسول اهلل  فسأله عن اللقطة، فقال
: قاال (. هي ل  أو ألخيا  أو للاذئب  : )فضالة الغنم؟ قال: قال(. صاحبها وإال فشأن  بها
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ما ل  ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها : )فضالة اإلبل؟ قال
 (.ربها

 ال الصايف  أياام  في حتى مدة تبقى شربت إذا ألنها بطنها؛ يعني «سقاؤها معها»:  فقوله
 البعيار  مان  أدل وال «الشجر وتأكل الماء ترد» خفها، يعني «وحذاؤها» شرب إلى تحتاج
 أنفساهم  ربطاوا  العطش من أنفسهم على خافوا إذا سبق فيما الناس إن حتى الماء، على
 حاذاؤها،  ومعها سقاؤها، فمعها عليه، وتقف بعيد من الماء تشم البعير إن ثم اإلبل، على
 .ربها يجدها حتى الشجر وتأكل اءالم ترد
 نقال  لام  إن يأخاذها  أن لاه  الحال هذه ففي الطرق، قطاع من عليها يخشى كان إذا( 2)

 هاذا  فاإن  «ربهاا  يجدها حتى»: قوله وهو الحديَّ، من هذا يؤخذ أن ويمكن بالوجوب،
 وال يلتقطهاا  فإنه الطرق، قطاع يأخذها أن يخشى مكان في كانت إذا أنه إلى يشير التعليل
 .يجدها ال صاحبها أن الظن على يغلب الحال هذه في ألنه بأس؛

 وماا  اإلبال  وصاغار  والمعاز  كالضأن السباع صغار من يمتنع ال الذي الحيوان: مسألة 
 ؟التقاطها يجوز هل أشبهها،
 فهاذه  أشبهها، وما اإلبل وصغار والمعز كالضأن السباع صغار من يمتنع ال الذي الحيوان
 النفقاة  تزيد أن خشي فإن وجده، إن ربها على بها ويرجع عليها، وينفق ،التقاطها يجوز
 وانطبقات  ووصفها جاء فإذا لربها، ثمنها ويحفظ يبيعها ثم صفاتها يضبط فإنه قيمتها على

 .الثمن يعطيه فإنه الموجود على األوصاف
 ؟ ما معنى ُيَعرِّف اللقطة: مسألة 

 .ِرفهاَيْع من يطلب أي :معنى ُيَعرِّف اللقطة 
 أين ُيَعرِّف اللقطة؟: مسألة 

 المسجد باب خارج كان وما بل والشراء، البيع أسواق مثل الناس مجامع في ُيَعرِّف اللقطة
 .مثاًل الجمعة صالة سيما ال الصالة، من الناس خروج عند

 : هل يجوز تعريف اللقطة في المساجد: مسألة 
 فاي  الضاالة  ينشاد  الذي سمع من  النبي مرأ قد بل ،في المساجد الضالة إنشاد يجوز ال 

 كماا  التعزير، باب من وهذا «لهذا تبَن لم المساجد فإن علي ، اهلل ردها ال»: فليقل المسجد
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 هاذا  أقام إذا أنه اإلنسان رأى فإذا ، يحمد اهلل تعالى لم إذا العاطس تشميت بعدم النبي أمر
 .وسعها إال نفسًا اهلل يكلف وال يقدم فال هو ُعزِّر التعزير

 أصاوات  مان  المسااجد  الماتألت  المسجد في الضوال ينشدوا أن للناس المجال فتح ولو
 .ونظريًا أثريًا هذا في الدليل فصار الصالة، وعن اهلل ذكر عن الناس وألهوا الناشدين،

نهى  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود حديَّ عبد اله بن عمرو الثابت في  صحيحي )  
لبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلاق  عن الشراء وا

 . قبل الصالة يوم الجمعة
إَذا »:قال   أن النبي  ( صحيح الترمذيالثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

َوَإَذا َرأ ْيتوْم َمْن َيُنشوُد ِفياِه  . اَرَتَ اَل أ ْرَبَح اهلل ِتَج: َرأ ْيتوْم َمْن َيِبيُع أْو يْبَتاُع في اُلَمْسِجِد، َفقوولووا
 .« ال رّد اهلل َعَلْيَ : َضاّلة َفقوولوا

 كيف توَعروف اللقطة ؟: مسألة 
 لاه  ضاع من: وقال عيون لو ألنه يعين؛ وال المال؟ له ضاع من: يقول أن ،التعريف وكيفية

 . يعمم كنول شخص، أي يدعيه أن إلى سبياًل ذل  لكان ويفصل، وكذا كذا
 ما هي مدة التعريف ؟: مسألة 

 اا  اهلل رحمهام  اا  العلماء أطلق إذا أنه واعلم كاماًل، عامًا يعني «حواًل»: مدة التعريف
 هاي  الهاللياة  السانة  ألن الهاللية؛ السنة: أي بالهالل، فمرادهم السنة أو العام أو الحول
 َعَشَر اُثَنا اللَِّه ِعُنَد الشُُّهوِر ِعدوَة َإنو}}: لىتعا اهلل قال لعباده، اهلل وقَّتها التي الحقيقية السنة
 وهاذه [ 36: التوباة ]{{ ُحُرٌم أ ْرَبَعٌة ِمُنَها َواأل ْرَض السوَماَواِت َخَلَق َيْوَم اللَِّه ِكَتاِب ِفي َشْهًرا

 بشايء  منضابطة  غير أوهام الحقيقة في هي هاللية غير أشهر على بنيت التي التواريخ
 يومااً  وعشرين ثمانية إلى والثاني يومًا، وثالثين واحد إلى يصل بعضها تجد هذاول معين،
 تعالى ا اهلل جعله أصل على مبنية الهاللية األشهر لكن أصل، على مبنية ليست فهذه مثاًل،
{{ ُلَحاجِّ َوا َللنَّااسِ  َمَواِقيتو ِهَي قوْل األ ِهلَِّة َعِن َيْسأ لووَنَ }} ا تعالى ا اهلل قال كما للناس ا
[ 5: ياونس ]{{ َواُلِحَساَب السِِّنيَن َعَدَد َلَتْعَلُموا َمَناِزل  َوَقدوَرُه}}: تعالى وقال[ 119: البقرة]

 .بالهالل فالمراد عامًا، أو سنة، أو حواًل، العلم أهل كالم في رأيت فكلما
 ؟ حواًل تعروف أنها على الدليل هو ما: مسألة 
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جاء رجال إلاى    :قال (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  الجهني زيد بن خالدحديَّ )
اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جااء  : )رسول اهلل  فسأله عن اللقطة، فقال

: قاال (. هي ل  أو ألخيا  أو للاذئب  : )فضالة الغنم؟ قال: قال(. صاحبها وإال فشأن  بها
اؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ما ل  ولها، معها سقاؤها وحذ: )فضالة اإلبل؟ قال

 (.ربها

 [عرفها سنة] قوله  :الشاهد 
 ؟ اللقطة في هذه السنة تعروفكيف : مسألة 
 إلاى  ذلا   فاي  فيرجاع  يعرِّف، ونهارًا لياًل يبقى أن يريد ال  الرسول أن اليقين علم نعلم

 أسابوع  كال  ثم يوم، كل ولاأل األسبوع في ُيَعرِّفها: فقال العلماء بعض اجتهد وقد العرف،
 أن األولى ولكن دليل، عليه ليس اجتهاد التقدير وهذا مرة، شهر كل في ثم شهر، لمدة مرة
 . ألن العرف يؤخذ به فيما ليس فيه تحديٌد شرعي العرف إلى ذل  في يرجع

 الادراهم  له ضاعت من: مثاًل يقول كأن اإلنشاد، عند النوع يذكر أن عليه يجب هل:مسألة 
 المال؟ له ضاع من: يقول أن من اًلبد

 الاذي  غير اإلنسان يتصوره فقد المال؟ له ضاع من: قال إذا ألنه ؛عليه يجب أنه  الصحيح
 يقاال  وكذل  المقصود، لفهم أقرب هذا صار الدراهم؟ له ضاعت من: قال إذا لكن له، ضاع
 أناه  قلاوبهم  فاي  عيق ما أول الناس فإن الذهب؟ له ضاع من: قال فلو حليًا، وجد أنه لو

 أقارب  فيذكر المخاطب، فهم إلى أقرب هذا صار الحلي؟ له ضاع من: قال إذا لكن الدنانير،
 .له ليس من يدعيه ال حتى األوصاف كل يذكر ال لكن له، الناس إدرا  من يكون ما

 سيقول أنا،: أحد قال إذا ألنه يجوز؛ فإنه الدراهم له ضاعت من: وقال دراهم وجد إذا فمثاًل
 أو خمساين،  فئة من أو عشرة فئة من أو خمسة، فئة من هل نوعها؟ وما عددها؟ كم: له
 ثم مخر؟ بلد دراهم هي هل أو سعودية دراهم هي وهل خمسمائة؟ فئة من أو مائة، فئة من

 للمخاطب يمكن وصف أقرب يذكر إنما يحددها، هذا كل كيس، في كانت إذا الكيس ثم العدد،
 .له ليست من يدعيها لئال ل؛يفص أن بدون يعرفه أن

 أم مؤجاًل ؟ فورًا التعريف يكون أن يجبهل : مسألة 
 .غصب ضمان ويضمنها مثم فهو أخره فلو فورًا، يكون أن يجب التعريف
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 ما هو إثم من لم ُيَعرِّف اللقطة ؟: مسألة 
 بالنكير الشديد على من لم ُيَعرِّف اللقطة السنة الثابتة الصحيحة جاءت 

من موى ضالة :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  زيد بن خالد الجهني حديَّ ) 
 . فهو ضال ما لم يعرفها

  ينشدها وال لها متملكًا نفسه إلى يضمها من أي  (ضالة  موى من  ) 
 . هلكت إن ضامن أو مثم أو الصواب طريق عن  (  ضال فهو  )

 ؟هله فأخذه إنساٌن مخر فهل يملكهمن تر  حيوانا ًَ بفالة النقطاعه أو لج: مسألة
 أنه يملكه  الصحيح

من وجد دابة قاد  :قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح عامرا الشعبي حديَّ ) 
 . عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له

 ؟ باللقطة االنتفاع له هل: مسألة
 .ملكه تصبح ألنها بها؛ ينتفع أن فله الحول تمام بعد كان إن :الجواب

 : قاال   أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود الثابت في  صحيحي عياض بن حمار حديَّ )
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وال يكتم وال يغيب فإن وجد صاحبها فليردهاا  

 .  عليه وإال فهو مال اهلل عز وجل يؤتيه من يشاء
 بقادرها،  ينتفع أن فله وسقي، علف إلى يحتاج كالحيوان قةنف إلى احتاجت فإن قبل وأما 

 .به ينتفع أن له فليس كاإلناء فال وإال
 اللقطة ؟ صفات على يشهدهل يجب على الملتقط أن : مسألة 

 سلم أشهد إذا ألنه به؛ يثق من يشهد لكن ،اللقطة صفات على يشهديجب على الملتقط أن 
 .الضبط وسائل من اإلشهاد وهذا مل،أك وجه على أنها ادعى لو صاحبها من
 : قاال   أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود الثابت في  صحيحي عياض بن حمار حديَّ )

من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وال يكتم وال يغيب فإن وجد صاحبها فليردهاا  
 .  عليه وإال فهو مال اهلل عز وجل يؤتيه من يشاء

 مكة ؟     ما هو حكم لقطة: مسألة 
 الدهر مدى يعرِّفها أن يريد لمنشد إال تحل ال مكة لقطة أن الصحيح
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قال رسول اهلل  يوم فاتح  :قال (الثابت في  الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهما حديَّ )
إن هاذا  : )وقال يوم فتح مكاة (. ال هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا: )مكة

ق السماوات واألرض، فهو حرام بحرمة اهلل إلى يوم القيامة، وإناه  البلد حرمه اهلل يوم خل
لم يحل القتال فيه ألحد قبلي، ولم يحل لي إال ساعة من نهار، فهو حرام بحرماة اهلل إلاى   
يوم القيامة، ال يعضد شوكه، وال ينفر صيده، وال يلتقط لقطته إال من عرفهاا، وال يختلاى   

 (.إال اإلذخر: )، إال اإلذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قاليا رسول اهلل: فقال العباس(. خاله
 [وال يلتقط لقطته إال من عرفها] قوله  :الشاهد 
 لقطة التقاط له يحل ال أنه اإلنسان علم إذا أنه ذل  في والحكمة الحرم، خصائص من وهذا
 واآلخار  يادعها  هذا كان وإذا يدعها، سوف فإنه دائمًا إلنشادها مستعدًا كان إذا إال الحرم
 . ربها يجدها حتى مكانها في بقيت يدعها، َبعده وَمْن يدعها
 ما هو حكم لقطة الحاج ؟    : مسألة 

 عان  نهى: أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   التيمي عثمان بن عبدالرحمنحديَّ ) 
   .  الحاج لقطة

نهي عن أخذ لقطتهم فاي  يحتمل أن المراد ال  : قال القاضي   ( نهى عن لقطة الحاج   ) 
ويحتمل أن المراد النهي عن أخذها مطلقًا لتتر  مكانها وتعرف بالندى عليها ألناه   الحرم 

أقرب طريقًا إلى ظهور صاحبها ألن الحاج ال يلبثون مجتمعين إال أيامًا معدودة ثم يتفرقون 
  . ويصدرون مصادر شتى فال يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى 

 
 
 
 

 ما هو اللقيط لغًة وشرعا؟ :مسألة 
 .مأخوذ: أي ملقوط بمعنى :اللقيط لغًة 

 .(ًَمنبوذا دِجُو)  رقه وال نسبه يعرف ال طفل للقيطا :اللقيط شرعا 
 ؟ (ًَمنبوذا دِجُو) ما معنى : مسألة 

 باب اللقيط
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 يريده ال وطرحه، نبذه قد الطفل هذا صاحب أن يعني : (ًَمنبوذا دِجُو) معنى 
 ؟ منبوذًا دِجُوكيف نعرف أنه : مسألة 
 يساتطيع  ال فايمن  إال غالبااً  ُيتصور ال أنه المعلوم من وهذا ،بالقرائن منبوذ أنه ونعرف
 األرصفة، على أو الحمامات في أو المسجد، في ا مثاًل ا وجدناه المهد في كطفل المشي،
 هذا» مهاده في عليه يكتب نبذ إذا أنه القرائن هذه ومن بقرائن، منبوذ أنه ظننا على وغلب
 هاذا  مان  المرأة وضعت ثم زنا ا باهلل والعياذ ا حصل إذا فيما يقع وهذا ،«أحد له ليس
 المسااجد،  في هذا يكثر وأحيانًا الطفل، هذا تنبذ فإنها متزوجة ليست أنها ُعِرف وقد الزنا،
 . لقيط أنه فواضح نبذ إذا حال كل وعلى يقل، وأحيانًا
 ما حكم أخذ اللقيط ؟: مسألة 

 الكفاياة  وفرض كفاية، فرض حفظه فصار محترم مدمي كفايةألنه فرض :اللقيط حكم أخذ 
 فرض فهو أحد كل من فعله طولب فما الباقين، عن اإلثم سقط يكفي من به قام إذا الذي هو
 سانة،  وإما فرض إما كفاية صار فقط الفعل إيجاد منه الغرض كان وما عين، سنة أو عين
 .كفاية فرض فيكون الطفل هذا حفظ المطلوب بل أحد، كل من مطلوبًا ليس اللقيط فأخذ

 يأخذه؟ أن يراه من أول على يجب هل :مسألة 
 لايس : لألول وقلنا بهذا نقل لم لو ألننا يأخذه؛ أن يراه من أول على فيجب ،األصل هو هذا
 ال الطفال،  يضيع سوف أنه ش  ال فهنا كذل ، له وقلنا الثاني وجاء تتركه، أن مانع هنا 
 الابالد  فاي  والبرد الشتاء أيام أو رعاية، إلى فيحتاج والحر الصيف أيام في كان إذا اسيم

 إذا إال يأخاذه،  أن يجده من أول على يجب لكن كفاية، فرض هو: نقول هذا فعلى الباردة،
 .الكفاية حصلت: نقول فهنا لي، دعه: يقول مخر شخصًا رأى

 هل اللقيط حر؟: مسألة 
 لاو  حتى بدله، وأشتري أبيعه لي عبد فهو أخذته وأنا عبد إنه اجدهو يقول فال ،اللقيط حر

 .الحرية مدم بني في األصل ألن حر؛ فإنه عبيد أهله حي في كان
 من ينفق على اللقيط ؟: مسألة 

اللقيطُ  ُينفقو عليه من ماله إن وجد معه مال ، فإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال 
وائج المسلمين ، فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفاق علياه   ألن بيت المال ُمَعد لح
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ألن ذل  إنقاٌذ له من الهال  وال يرجع على بيت المال إال إذا كان القاضي أذن لاه بالنفقاة   
 .عليه فإن لم يكن أذن له كانت النفقةو تبرعا 

 هل اللقيط مسلم  ؟: مسألة 
 وإن حتاى  الفطرة، على يولد مولود كل أن صلاأل ألن بإسالمه؛ ُيحكم يعني : اللقيط مسلم

 هاؤالء  مان  أنه الغالب فإن كفر دار في وجد إذا أنه الثابت في  صحيح كفر، دار في وجد
 عليه ا الرسول ألن دينًا؛ تبعيته انقطاع يستلزم نسبًا تبعيته انقطاع إن: نقول لكننا الكفار،
 فلماا  أباوان،  له ليس الطفل وهذا  «ينصرانه أو يهودانه فأبواه»: قال ا والسالم الصالة
 األصال  إلاى  ونرجع الدين، حيَّ من فلتنقطع النسب حيَّ من األبوين في تبعيته انقطعت
 .الفطرة وهو
ماا مان    :قاال   النبي  أن( الثابت في  الصحيحين أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

مجسانه كماا تناتج البهيماةُ     مولوٍد إال يولد على الفطرِة فأبواه يهودوانه أو ينصرانه أو ي
ِفُطَرَة الّلاِه اّلِتاي َفَطاَر     ): بهيمًة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ، يقول أبو هريرة 

 [30: اآلية -الروم : سورة( ]الّناَس َعَلْيَها اَل َتْبِديل  َلَخُلِق الّلِه َذَلَ  الّديُن اُلَقّيُم
تنبيه : على ما وعليه للمسلمين ما له وكان ام،أحك عليه ترتب بإسالمه حكمنا وإذا 

 فاي  وندفناه  عليه ونصلي ونكفنه نغسله فإننا يبلغ أن قبل الطفل هذا مات فلو المسلمين،
 . المسلمين مقابر

 و  لمن تكون حضانة اللقيط ؟ ما معنى حضانة اللقيط ،: مسألة 
 (وتربيته ضمه، عنيت) :حضانة اللقيط 

 الواجد يكون أن بشرط لكن لواجده، تكون وكفالته ،  ألمينا لواجدهو تكون حضانة اللقيط  
 فحضاانته  عنادها،  بوجاوده  عليه نخشى ال أمينة وهي امرأة وجده الذي كان فإذا أمينًا،
 أو فاسقًا، يكون أن مثل أمين غير كان إذا أما للرجل، فحضانته أمينًا رجاًل كان وإذا للمرأة،
 حفاظ  أحوالها كل في بالحضانة المقصود ألن له؛ نةحضا ال فإنه األموال باستالب مشهورًا

 والحااكم  لاه،  حضاانة  فال بأمين ليس الواجد أن عرفنا فإذا بمصالحه، والقيام المحضون
 األم وليسات  كبيارة،  أهمية لها الحضانة أن نعرف هنا ومن أمين، لشخص حضانته يجعل
 رحمهام  ا العلماء قال ولهذا ،مطلقًا األم من بها أولى األب وال مطلقًا، األب من بها أولى
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 لو حتى كان مهما ويصلحه يصونه ال من بيد يقر ال المحضون إن: الحضانة باب في ا اهلل
 .األم كانت

 لمن يكون ميراَّ اللقيط أو ديته؟: مسألة 
 تحاوز »:  النبي قول وهو السنة أهل رواه لحديَّ وهو لواجده، وديته ميراثه أن الصحيح
 اا  اإلساالم  شيخ اختيار وهو  «عليه العنت الذي وولدها ولقيطها، ،عتيقها: ثالثة المرأة
 باه  ينتفاع  المال بيت ألن المال؛ بيت في نجعله أن من أولى هذا أن ومعلوم ا اهلل رحمه
 السبب هو يكون وربما وحضنه، عليه تعب الذي الواجد به ينتفع هذا لكن المسلمين، عامة
 .بااللتقاط الوالء اإلرَّ أسباب من وأن القول ذاه فالصواب المال، تحصيل في ا أيضًا ا
تنبيه : معاه  بقيات  إن للزوجة لورثته، فميراثه أوالد وأتاه اللقيط هذا تزوج ولو 

 .لواجده يكون فميراثه يتزوج لم إذا لكن وألوالده،
 ؟ بينة بدون به نلحقه فإننا له، اللقيط أن رجل أقر إن :مسألة 

 الشارع  ألن اللقايط؛  ماوت  بعد ولو بينة بدون به نلحقه فإننا ،له اللقيط أن رجل أقر إن
قاال   أن النباي   (لحديَّ عائشة الثابت في  الصاحيحين  ) األنساب؛ إلحاق إلى يتشووف

  «الحجر وللعاهر للفراش الولد»:
 فاي  المارأة  يتازوج  أن اإلنسان على حرم ولهذا النسب، إلحاق في تشولٌف له فالشارع، 

 .وتشتبه األنساب تلطتخ لئال العدة؛
 ولدي، هذا: وقال المحافظ، إلى أو األمير إلى أو القاضي إلى فجاء باللقيط، علم رجل :مثاله
 :بشرطين به يلحق فإنه
 هذا فإن ولدي، الولد: ويقول سنوات عشر وله يأتي أن مثل الدعوى، كذب يتبين أال: األول

 يمكان  ال هاذا  فاإن  سنة، عشرة نتااث له واللقيط سنة عشرون له وهو يأتي أو يمكن، ال
 .يقبل ال فإنه الدعوى صحة تمكن لم فإذا عادة، ويستحيل
 أحد ينازعه أال: الثاني
 ؟ إذا ادعى اللقيط اثنان أو أكثر فماذا نفعل: مسألة 

لمن أقام البينة على دعواه،فإن لم تكن ُعرض على   ثبت نسبه أو أكثر إذا ادعى اللقيط اثنان
 .عرفون األنساب بالشبه ثم ألحق بمن حكم له القائف أنه ولده القافه الذين ي
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دخل علاي قاائف، والنباي     :قالت (الثابت في  الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديَّ )
إن هذه األقدام بعضها من بعض، : شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال

 .فسر بذل  النبي  وأعجبه، فأخبر به عائشة: قال
 .فإن لم يتيسر ذل  اقترعوا بينهم فمن خرجت قرعته كان له 

 
 
 
 

 ما هو الوقف لغًة واصطالحا؟: مسألة 
 الحبس بمعنى :الوقف لغًة

 . «المنفعة وتسبيل األصل تحبيس» :الوقف اصطالحا
 أي جعل المنفعة سبيل 

 ؟األصل تحبيسما معنى : مسألة 
 واألرض، والشجر، ا مثاًل ا كالدار لعين،ا: أي «األصل» و منعه،: أي (األصل تحبيس ) 

 .والعقار المنقول في يكون الوقف ألن ذل ؛ أشبه وما والسيارة،
 ؟المنفعة تسبيلما معنى : مسألة 
 األصل في لقوله اإلطالق بمعنى التسبيل بأن وعلمنا إطالقها، يعني  (المنفعة تسبيل) معنى
 .اإلطالق ضده فيكون ، «تحبيس» إنه

 الغلة يعني ا المنفعة ويسبل فيه، المل  ينقل ما كل عن األصل يحبس الُموِقف أن والمعنى
 .ذل  أشبه وما والزرع، والثمرة، مثاًل، البيت كأجرة ا

 فاي  أرضًا أصاب ا عنه اهلل رضي ا الخطاب بن عمر المؤمنين أمير أن هذا في واألصل
 رضاي  ا الصحابة ألن ها؛في يصنع ماذا  النبي يستشير فجاء عنده، نفيسة وكانت خيبر،
 أصالها،  حبسات  شائت  إن»: وقال الوقف، إلى فأرشده يحبون، مما ينفقون ا عنهم اهلل

 «بها وتصدقت

 باب الوقف
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أن عمر بن الخطااب أصااب    (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
بر، لام  يا رسول اهلل، إني أصبت أرضا بخي: أرضا بخيبر، فأتى النبي  يستأمره فيها، فقال

(. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: )عندي منه، فما تأمر به؟ قال قط أنفُس أصب مااًل
ورَّ، وتصدق بها في الفقاراء، وفاي   وهب وال ُيباع وال ُيأنه ال ُي: فتصدق بها عمر: قال

القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليهاا أن  
 .لوَِّمَتبالمعروف، ويطعم غير ُميأكل منها 

 . أي غير متمل  ألي شيٍء من رقابها  ( :لوَِّمَتغير ُم)
تنبيه : أحدثاه  بال  الجاهلياة،  فاي  معروف غير وهو اإلسالم، في وقف أول هذا 

 . اإلسالم
 تصادق  ماله من شيء أعجبه إذا ا عنهما اهلل رضي ابن عمر رضي اهلل عنهما ا  وكان
 .[ 92: عمران مل]{{ توِحبلوَن ِمموا توُنِفقووا َحتَّى اُلِبرو َتَنالووا َلْن}}: تعالى قوله يتأول به،
 ياا : وقاال   اهلل رساول  إلى جاء ،اآلية هذه اهلل أنزل لما ا عنه اهلل رضي ا طلحة وأبو

 إلايو  ماالي  أحب وإن ،{{توِحبلوَن ِمموا توُنِفقووا َحتَّى اُلِبرو َتَنالووا َلْن}}: أنزل اهلل إن اهلل، رسول
 طيب عذب ماء فيها وكان المدينة، في  الرسول مسجد مستقبلة نخل اسم وهي ،«بيرحاء»

 رساول  يا: فقال طلحة، أبي عند شيء أغلى ش  ال وهذا منه، ويشرب  الرسول إليه يأتي
 أن أرىو راباح،  ماال  ذا  رابح، مال ذا  َبٍخ، َبٍخ»:  الرسول فقال ِشْئَت، حيَّو َضْعَها اهلل

 .عمه وبني قرابته في فجعلها ، «األقربين في تجعلها
كاان أباو   :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين أنس بن مال  رضي اهلل عنه حديَّ )

اء، مستقبلة المسجد، وكان َحُرْيطلحة أكثر أنصاري بالمدينة ماال من نخل، أحب ماله إليه َب
لن تنالوا البر حتى تنفقوا }: قال أنس فلما نزلت. النبي  يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب

لن تنالوا البر حتى تنفقاوا  }: يا رسول اهلل، إن اهلل يقول: قام أبو طلحة فقال. {مما تحبون
وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة هلل، أرجو برها وذخرها عند اهلل، . {مما تحبون

وقاد   -ش  ابان مسالمة    -بح، أو رايح بخ، ذل  مال را: )فضعها حيَّ أرا  اهلل، فقال
أفعل ذل  يا رسول اهلل، : قال أبو طلحة(. سمعت ما قلت، وإني أرى أن يجعلها في األقربين

 .فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه
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 ما حكم الوقف ؟: مسألة 
 كاان  مشاروعة  جهاة  علاى  كان فإذا فيه، التصرف عن له وحبس بالمال، تبرع لوقف

 وقف أو حيف فيه كان وإذا بالنذر، واجبًا كان اإلنسان نذره وإذا الصدقة، من ألنه مستحبًا؛
 أن فايمكن  مكروهاًا،  كان الورثة على تضييق فيه كان وإذا حرامًا، كان محرم شيء على

 . الخمسة األحكام فيه تجري
 هاذا : هل نقول مسجدًا، عليها ألعمر األرض هذه أوقف أن أريد أنا: يقول إنسان جاءنا فإذا

 .المحسنين يحب ا تعالى ا واهلل والصدقة، اإلحسان من ألنه مستحب؛
 
 
 
 

 ما هي الهبة وما الفرق بينها وبين العطية ؟: مسألة 
 .الِهبة بكسر الهاء هي تملي  اإلنسان ماله لغيره في الحياِة بغيِر ِعوض 

 فهي المخوف، لموتا مرض في بالمال التبرع هي العطيةأن : والفرق بين الهبة والعطية 
 أو مخاوف،  غير مرٍض في أو الصحة، حال في بالمال يتبرع أن والهبة الهبة، من أخص
 .به يمت لم مخوف في
 ثاواب  به قصد فما صدقة، ويكون هدية، ويكون هبة، يكون بالتبرع المال خروج: { تنبيه}

 المعَطى نفع به دقص وما هدية، فهو والتأليف التودد به قصد وما صدقة، فهو بذاته اآلخرة
 بهاا  ويقصد شرعًا المقصودة األمور من والتأليف والتودد بينها، الفرق هو فهذا هبة، فهو
 معاين،  بشخص يخصها ولهذا أوليًا، قصدًا فيها يقصد لم اآلخرة ثواب لكن اآلخرة، ثواب
 أنهاا  فاي  تتفق وكلها يعطيه، يواجهه فقير أي بل معين، بشخص يخصها فال الصدقة أما
 .شيئًا عليها الباذل يطلب ال محض رعتب

 ثواب بها قصد فإن هبة، هذا نسمي فإننا قيمة، بدون كتابًا إنسانًا أعطى شخص :ذل  مثال
 أن والغالاب  هدياة،  فهاي  الشخص هذا إلى التودد بها قصد وإن صدقة، سمويناها اآلخرة

 َوالَعِطيوِة الِهَبِة َباُب
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 التاودد  يريد وإنما ألعلىا ينفع أن يريد ال األدنى ألن األعلى؛ إلى األدنى من تكون الهدية
 .إليه

 .أوليًا قصدًا اآلخرة ثواب بها يقصد ال لكنه دونه، من ومع المساوي، مع تكون والهبة
 اذكر الدليل في الحَّ على الهبات ؟: مسألة 

ياا نسااء   ):قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
 (.ن شاةَسْررتها ولو ِفالمسلمات، ال تحقرن جارة لجا

 ؟ ن شاةَسْرِفما معنى : مسألة 
 حافر الشاة :  ن شاةَسْرِفمعنى 

،  المراد منه أي ال تحقرن أن تهدى إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما ال ينتفع باه و
كناية عن التحابب والتوادد فكأنه قال لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت فيتساوى في 

غني والفقير وخص النهي بالنساء ألنهن موارد المودة والبغضااء وألنهان أسارع    ذل  ال
 . إنفعاال في كل منهما

 اذكر الدليل في الحَّ على الهدايا ؟: مسألة 
 تهادوا :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

   .  تحابوا
 عليه وحَّ األنبياء عليه دلت اإلسالم أخالق من خلق الهدية نأل وذل   (  تحابوا تهادوا  ) 

ولو كانت قليلة  سنة الهدية وقبول ، الصدور سخائم وتنفي القلوب تؤلف األولياء وهم خلق
 .القيمة 

أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
   راع، ألجبت، ولو أهدي إلاي ذراع أو  دعيت إلى ذراع، أو كولو : )عن النبي  قال:قال
 (.راع لقبلتكو

 ما هو الكوراع ؟: مسألة 
ما استدق من ساق الحيوان ، وفي الحديَّ قبول الهدية وإن كانت قليلاة القيماة    :الكوراع 
 .كالكوراع 
 هل يجوز اإلثابة على الهدية ؟: مسألة 
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 .لى الهدية أنه يجوز اإلثابة عالسنة الصحيحة دلت 
  . عليها يثيب و الهدية يقبل كان: أن النبي  (حديَّ عائشة الثابت في صحيح البخاري )
  : إال لعذر كما رد على العصب بن جثامة الحمار الوحشي وقاال    ( كان يقبل الهدية   )  

  ) إنا لم نرده علي  إال أنا حزم وذل  فرار عن التباغض والتقاطع بالتحاباب والتواصال   
  : وقال  ، عليها بأن يعطي بدلها فيسن التأسي به في ذل   أي يجازي   ( عليها  ويثيب 

  .يثيب ولم يقل يكافئ ألن المكافأة تقتضي المماثلة
 هل يجوز ألحٍد أن يرجع في هبته؟: مسألة 

 
 

 ما حكم هدايا العمال ؟: مسألة 
 على أن هدايا العمال غولول ؟ الصحيحة ةدلت السن

اساتعمل النباي    :قاال  (الثابت في  الصحيحين أبي حميد الساعدي رضي اهلل عنه حديَّ )
. هذا لكم وهذا أهدي لاي : رجال من األزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال

فهال جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم ال؟ والذي نفساي بياده، ال   : )قال
جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا لاه رغااء، أو   يأخذ أحد منه شيئا إال 

اللهم هل بلغت، اللهام  : )ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه ،عرتيبقرة لها خوار، أو شاه 
 .ثالثا(. هل بلغت

قاال    أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع أبي حميد الساعدي رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 .  ولغل العمال هدايا:
أصله الخيانة لكنه شاع في الغلول في الغي   ، بضم الالم والغين   ( غلول  هدايا العمال  ) 

فالمراد أنه إذا أهدى العامل لإلمام أو نائبه فقبله فهو خيانة منه للمسلمين فال يختص باه  
  . دونهم 

على عمال  ه من استعملنا:قال  أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح بريدة حديَّ ) 
 . فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذل  فهو غلول

 

 حكم هدايا العمال
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 ما هي الُعمرى والُرقبى ؟: مسألة 
 .نوعان من الهبة مؤقت بوقت  :الُعمرى والُرقبى 

 .مأخوذة من العمر وهي أن يهب  الشيء مدة حيات   :الُعمرى 
إلياه ،  أن يهب  الشيء على إن مات قبل  صارت ل  وإن مات قبلاه رجعات     :والُرقبى 

 .وسميت بذل  ألن كل منهما يرقب موت صاحبه 
هذا التوقيت ملغياًا وجعال كالًَ مان      وكان هذا يحصل في الجاهلية ، وقد اعتبر النبي 

 .الُعمرى والُرقبى لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده وال ترجع للواهب 
العمارى  : )قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 (.جائزة

قضاى النباي    :قاال  (الثابت في  الصاحيحين  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .بالعمرى، أنها لمن وهبت له

أن  (الثابت في  صاحيح مسالم    بن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
لذي أعطيها ال ترجاع إلاى الاذي    أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها ل :قال  النبي 

 . أعطاها ألنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريَّ
أن  (الثابت في  صاحيح مسالم    بن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

أمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها  :قال  النبي 
 حيا وميتا ولعقبه

( و الترماذي  أبي داوود الثابت في  صحيحي بر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما جاحديَّ ) 
 . العمرى جائزة ألهلها والرقبى جائزة ألهلها: قال  أن النبي 
 ؟ ُيْعِطَي َعِطّيًة ثوّم َيْرِجُع ِفيَهاهل يجوز ألحٍد أن : مسألة 

 . َإاّل اُلَواَلَد ِفيَما ُيْعِطي َوَلَدُه أ ْن ُيْعِطَي َعِطّيًة ثوّم َيْرِجُع ِفيَهاأن  ال يجوز ألحٍد

 العمرى والرقبى
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ال َيِحالَّ  » : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة ابِن َعّباٍس حديَّ )
ّيَة ثوّم ِطَللَرُجٍل أ ْن ُيْعِطَي َعِطّيًة ثوّم َيْرِجُع ِفيَها َإاّل اُلَواَلَد ِفيَما ُيْعِطي َوَلَدُه، َوَمَثُل اّلِذي ُيْعِطي اُلَع

 .«َيْرِجُع ِفيَها َكَمَثِل اُلكُلِب أ َكل  حتى إذا َشِبع َقاَء ثوّم َعاد في َقْيَئِه
 الساوء  مثل لنا ليس :قال   أن النبي  (حديَّ ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري ) 

 . قيئه في يعود كالكلب هبته في العائد
 ؟ هل يجوز لإلنسان شراء هبته: مسألة 
 .على أنه ال يجوز لإلنسان شراء هبته الصحيحة السنة دلت 

حملت على فرس في سابيل  :أنه قال  (الثابت في  الصحيحين عمر رضي اهلل عنه حديَّ )
اهلل، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النباي   

العائد في صدقته كالعائد في ال تشتره، وال تعد في صدقت ، وإن أعطاكه بدرهم، فإن : )فقال
 (.قيئه

أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكله يقابح أن يتصادق     ( العائد في هبته كالعائد في قيئه   ) 
بشيء ثم يسترجعه بوجه من الوجوه كشرائه من المنتقل إليه فشبه بأخس الحيوانات فاي  

ق أن يشتريه حتاى  أخس أحوالها زيادة للتهجين والتنفير فيكره تنزيهًا لمن وهب أو تصد
 .ممن انتقل إليه من المتصدق 

 
 
 

 ما حكم الهبة التي توهب لألبناء؟: مسألة 
 يجب العدل في الهبة التي توهب لألبناء

أعطااني أباي   :قاال   (الثابت في  الصحيحين النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما حديَّ )
: فأتى رسول اهلل  فقال ال أرضى حتى تشهد رسول اهلل ،: عطية، فقالت عمرة بنت رواحة

: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهد  ياا رساول اهلل، قاال   
فرجع : قال(. فاتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكم: )ال، قال: قال(. أعطيت سائر ولد  مثل هذا)

 .فرد عطيته

 حكم الهبة التي توهب لألبناء
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 ؟( األنثيين حظ لمث لذكرل) إرثهم بقدرهل في إعطاء الهبة لألوالد ُيعطون : مسألة 
 المحضاة،  العطية في هذا( األنثيين حظ مثل لذكرل) إرثهم بقدرأن األوالد ُيعطون  الصحيح

 الحاجة لدفع كان ما أما الذكر، ونقص األنثى زاد ألنه َجْورًا، هذا لكان بالسوية أعطاهم فلو
 .بقدرها يتقدر فإن
: إرثهام  فاي  كتابه في ا وجل عّز ا اهلل ذكر ما حسب على يعطون األوالد أن ،الراجحف
 وجال  عّز ا اهلل قسمة من أعدل ال أنه ش  وال[ 11: النساء]{{ اأُلُنَثَيْيِن َحظِّ ِمُثُل َللذََّكِر}}
: فنقاول  ذلا ،  على دليل إلى يحتاج فإنه والممات، الحياة بين فرقًا هنا  إن: قال ومن ا،
 .سواء الممات وبعد الحياة في هم

 ؟ حاجتهم بقدر أم إرثهم، بقدر بينهم التعديل يكون هل فقةللن بالنسبة: مسألة 
 فاي  التعاديل  فيجاب  حاجتهم، بقدر بل ،إرثهم بقدر بينهم التعديل يكون ال للنفقة بالنسبة
 علاى  ينفاق  فهنا غني، والذكر فقيرة، األنثى أن قدر فإذا الحاجة، بقدر ولده على اإلنفاق
 النفقة في األوالد بين فالتعديل حاجة، لدفع اإلنفاق نأل للذكر؛ ذل  يقابل ما يعطي وال األنثى
 نفقاة  إلاى  يحتاج المدارس في أحدهم أن فرضنا فإذا يحتاج، ما منهم واحد كل يعطي أن

 يدرس، ال لكنه منه أكبر هو واآلخر ذل ، أشبه وما وحبر وأقالم ودفاتر كتب من للمدرسة،
 .لهمث الثاني يعطي أن عليه يجب لم األول أعطى فإذا
 خرصاان  إلى األنثى واحتاجت مثاًل، ريال مائة قيمتهما وطاقية غترة إلى الذكر احتاج ولو
 ويشاتري  ريال، بمائة والطاقية الغترة لهذا يشتري أن فالعدل ريال، ألف قيمتها اآلذان في

 .التعديل هو فهذا مرات، عشر الذكر أضعاف وهي ريال، بألف الخرصان لألنثى
 وال التزويج إلى يحتاج من يعطي أن فالعدل يحتاج، ال واآلخر تزويج ىإل أحدهم احتاج ولو

 الازواج،  سن بلغوا الذين أوالده يزوج الناس بعض أن الغلط من يعتبر ولهذا اآلخر، يعطي
 أن يتزوجاوا،  لام  الاذين  ألوالدي أوصيت إني: وصيته في فيكتب صغار، أوالد له ويكون
 وهؤالء الحاجات، دفع باب من التزويج ألن يجوز؛ ال فهذا الثلَّ، من منهم واحد كل ُيَزوج

 إال ينفاذوها  أن اا  أيضًا ا للورثة يجوز وال حرام، لهم فالوصية التزويج، سن يبلغوا لم
 .التركة من لحقه بالنسبة بأس فال بذل ، سمح إذا منهم الرشيد البالغ
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 سأعطي: فقال اآلخر، من أبر أحدهما كان إذا يعني الِبرِّ؟ باعتبار بينهم يفضِّل هل: مسألة 
 ؟ للعاق وحثًا للبار تشجيعًا العاق؛ أعطي مما أكثر البار

 اهلل عناد  ثوابه فالبر إياها، تعطيه دراهم من أعظم ثوابه البر ألنأن ذل  ال يجوز  الصحيح
 بالغد، بارًا يكون اليوم والعاق بالغد، عاقًا يكون اليوم البار فلعل تدري وال ا، وجل عّز ا
 .برِّه أجل من تفضله أن يجوز فال

 زياادة  يعطيه أن يجوز فهل مزرعته، أو متجره في معه يعمل األوالد أحد كان إذا :مسألة 
 بشيء؟ منه ينتفع لم الذي اآلخر على

 ألناه  شيئًا؛ يعطيه ال فإنه اهلل وجه بذل  يريد أباه ُيِعين الذي كان إن : تفصيل المسألة فيها
 يعمال  أن قبل العوض له فرض أباه أن أو ذل ، على عوضًا يريد كان وإن البر، في يدخل
 .أجنبيًا كان لو أجرته مثل ُيعطى ولكن بأس، فال
 
 
 
 

 ؟ الوصيةما هي : مسألة 
 .بعده بالتصرف األمر أو الموت، بعد بالمال التبرع هي : الوصية
 .ريال ألف فالنًا فأعطوا مت إذا: يقول بأن الموت بعد بالمال فالتبرع
 فاالن،  الصاغار  أوالدي علاى  فالوصي مت إذا: يقول أن مثل بعده، بالتصرف األمر وأما

 .بالحقوق والثاني بالمال فاألول
 حاين  ا عنه اهلل رضي ا الخطاب بن عمر المؤمنين أمير فعل ما بالتصرف الوصية ومن
 . اهلل رسول أصحاب من الستة بين شورى الخالفة أمر جعل

 ة للوارثين ؟هل تكون الوصي: مسألة 
 .أنه ال وصية لوارَّ السنة الثابتة الصحيحة الذي دل عليه الكتاب و  الصحيحالقول 
 َحَضارَ  َإَذا َعَلاْيكومْ  كوِتَب}}: تعالى اهلل قول ذل  ودليل الوارثين، غير لألقارب تكون الوصية
 وغيار  الوارَّ في عامة اآليةو ،{{أل ُقَرِبيَنَوا َلُلَواَلَدْيِن اُلَوِصيوةو َخْيًرا َتَرَ  َإْن اُلَمْوتو أ َحَدكوُم

 كتاب الوصايا
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 المواريَّ، بآيات ُمَخصوصة اآلية هذه: نقول لكن ،{{َواأل ُقَرِبيَن َلُلَواَلَدْيِن}}: قال ألنه الوارَّ؛
إن اهلل : قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي أبا أمامة لحديَّ )و 

ال وصية لوارَّ وال تنفق المرأة شيئا مان بيتهاا إال   عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ف
بإذن زوجها فقيل يا رسول اهلل وال الطعام قال ذا  أفضل أموالنا ثم قاال العارياة ماؤداة    

 .  والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم
 .ريَّالموا بآيات مخصوصًا{{ َواأل ُقَرِبيَن َلُلَواَلَدْيِن}}: تعالى قوله في العموم فيكون
 وارثين؟ غيَر الوالدان يكون أن يمكن هل: مسألة 
 لهما؛ يوصي فإنه مسلم، والولد كافرين كانا لو كما وارثين، غير يكونا أن يمكن :فالجواب

 [ .15: لقمان]{{ َمْعُروًفا الدلُنَيا ِفي َوَصاِحْبُهَما}}: تعالى اهلل لقول
 رثين ؟لألقارب غير الوا الوصيةما حكم : مسألة : مسألة 

قاال   صريحة اآلية ألن ؛واجبة الوارثين غير لألقارب الوصية أن المسألة هذه في لراجحا
{{ َواأل ُقاَرِبينَ  َلُلَواَلاَدْينِ  اُلَوِصيوةو َخْيًرا َتَرَ  َإْن اُلَمْوتو أ َحَدكوُم َحَضَر َإَذا َعَلْيكوْم كوِتَب}}تعالى 

 [ .110: البقرة]
 اآلياة  هذه بين الجمع إمكان ومع الصراحة، هذه مع ُيدوعى أن نالهيِّ باألمر ليس والنسخ ،

 نلغاي  وكياف  وصية، بعد من أنها في صريحة المواريَّ ميات أن والجمع المواريَّ، ومية
 بآياات  العمال  إمكاان  ماع {{ اُلُمتَِّقيَن َعَلى}} ،{{َحقًّا}} ،{{كوِتَب}}: العظيمة األوصاف هذه

 .النسخ على دليل ال وألنه! ؟اآلية وهذه المواريَّ
ماا حاق   ) :قاال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 (.امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده

 اهلل رضاي  اا  الصاحابة  عن النقول لتوافرت باقيًا الوجوب كان لو: قائل قال لو: مسألة 
 االحتماال  هذا أن ش  ال: فالجواب ،قليلة الصحابة بين الوصية أن مع بالوصية، ا عنهم

 فاإن  ا وجل عّز ا اهلل كتاب من صريح شيء أمامنا دام ما لكن بالوجوب، القول يضعف
 منساوخ،  الوجاوب  بأن يقولون الصحابة أكثر أو الصحابة من أن على يدل به العمل عدم

 .ا لوج عّز ا اهلل كالم عليه يدل بما نكلف إنما ونحن
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 مان  وارثًا كان من منها نسخ لكن بها، العمل يجب وأنه محكمة، الوصية مية أن الصحيح
 .بوارَّ ليس من وبقي له، يوصى ال فإنه المذكورين، هؤالء
 ؟ الوصية له تجب هل قلياًل مااًل تر  من: مسألة 

 اا  ناه ع اهلل رضي ا وقاص أبي بن سعدلحديَّ ) ،الوصية له تسن ال قلياًل مااًل تر  من
 تاذرهم  أن من خير أغنياء ورثت  تذر أن إن »:قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين

 .الناس على عالة ورثته يجعل ربما فإنه أوصى إذا القليل المال وصاحب ، «عالة
 ؟الوصية له ما هو المال الكثير الذي تجب: مسألة 
 قلايالً  الكثير يكون وقد وقت، في رًاكثي القليل يكون فقد ،العرف إلى فيه يرجع الكثير المال
 .مخر وقت في

 ؟ الوصية صرفأين تو: مسألة 
 فإذا لهم، الوصية فرض اهلل ألن يرثون؛ ال الذين القرابة وأوالها ،الخير أعمال في صرفتو

 إنهاا : قلناا  وإذا واجباة،  يرثون ال الذين للقرابة الوصية صارت تنسخ لم اآلية إن: قلنا
 فقاراء،  أو أغنياء كانوا سواء الورثة غير األقارب إلى فتصرف ة،مستحب صارت منسوخة

 .نفعًا وأعم أجرًا أكثر صار عامة جهة إلى أوصى وإذا
 ؟ الثلَّ من تجوزالوصيةبأكثرهل :مسألة 
الثلَّ من تجوزالوصيةبأكثر ال : 
أناا ذو مااٍل    قلت يارساول اهلل :قال  (الثابت في  الصحيحين  سعد بن أبي وقاصلحديَّ )

: قلات (. ال: )فالشاطر؟ قاال  : قلت: قال(. ال: )أفأتصدق بثلثي مالي؟ قالواليرثني إالابنة ،
الثلَّ كبير، إن  إن تركت ولد  أغنياء خير من أن تتاركهم عالاة يتكففاون    : )الثلَّ؟ قال

 (.الناس، وإن  لن تنفق نفقة إال أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأت 

 فاي  «ال»: وكلمة ا [«ال»: قال فالنصف؟: قال ، «ال»: قال مالي؟ يبثلث أتصدق] :الشاهد
 ورثت  تذر أن إن  كثير، والثلَّ الثلَّ»: قال فالثلَّ؟: فقال ا التحريم تعني االستفتاء مقام

 . «الناس يتكففون عالة تذرهم أن من خير أغنياء
 متى تستحقو الوصية ؟: مسألة 
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، فإذا استغرقت الديون التركاة   ي وبعد سداد الديونال تستحقو الوصية إال بعد موت الُموِص
الثابت فاي    ا عنه اهلل رضي ا طالب أبي بن عليحديَّ .) كلها فليس للُموَصى له شيء 

 َبْعادِ  ِمْن}وأنتم تقرؤنها  «الوصية قبل بالدين قضى  النبي إن»:أن قال  (صحيح ابن ماجة 
 . {َدْيٍن أ ْو ِبَها ُيوِصي َوِصيوٍة
 َبْعادِ  ِمْن}}: فقال الدين على الوصية قدم ا وتعالى تبار  ا اهلل أليسلو قال قائل : مسألة
 ،{{َدْيانٍ  أ ْو ِبَهاا  ُيوِصي}} :الثانية اآلية وفي ،[ 11: النساء]{{ َدْيٍن أ ْو ِبَها ُيوِصي َوِصيوٍة
 أ ْو ِبَهاا  ُيوِصاينَ  َوِصايوةٍ  ْعِدَب ِمْن}}: وقال ،{{َدْيٍن أ ْو ِبَها تووُصوَن َوِصيوٍة َبْعِد ِمْن}}: وقال
 فاألهم؟ باألهم يبدأ أنه والقاعدة بالوصية، فبدأ ،[ 12: النساء]{{ َدْيٍن

 : وجهين من هذا عن فالجواب
 قبال  بالادين  قضاى   النباي  إن»: قال ا عنه اهلل رضي ا طالب أبي بن علي أن :أواًل

 . «الوصية
 لاه  والدين بها بُمطاَل ال الوصية ألن بها؛ عتناءاال هو الوصية تقديم في الحكمة أن :ثانيًا
 يجحادونها  أو تنفياذها،  في الورثة يتوانى ربما بها مطالب ال كانت لما فالوصية ب،ُمطاَل
 .يطالب فصاحبه قضائه في توانوا أنهم فلو فيه، هذا يمكنهم ال والدين أيضًا،

 إن وننظار  للوصاية،  رجعن الدين قضاء وبعد الوصية، قبل الدين يقضى أنه : والخالصة
 عناده  رجاًل أن قدورنا فإذا الثلَّ، إال منها ينفذ لم الدين بعد الباقي الثلَّ من أكثر استغرقت
 هاذه  فاي  الوصاية  نجعل فإننا بالثلَّ، أوصى وقد دين، مالف عشرة وعليه ألفًا أربعون
 وثالثمائاة  ألفًا عشر ثالثة لكانت الدين قبل الوصية اعتبرنا أننا ولو مالف، عشرة المسألة
 ننظر ثم الدين أواًل فنخرج الدين، قضاء بعد إال الوصية نعتبر ال لكننا وثلثًا، وثالثين وثالثة
 . الوصية منه وننفذ الباقي ثلَّ إلى
 
 
 

 ؟ ما هي الفرائض لغًة واصطالحا: مسألة
 .الشي الموَجُب والمقطوع : جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهى لغة  :الفرائض 

 كتاب الفرائض
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 .العلم بقسمة المواريَّ فقها وحسابا  :الصطالح هنا وفي ا
 شارعي،  هاذا  فقهااً  بالمواريَّ فالعلم وحسابي، فقهي: ويقال وفني، شرعي نوعان وهو
 إيصاال  المقصاود  ألن لذاتاه؛  مراد واألول لغيره، مراٌد فني هذا حسابًا بالمواريَّ والعلم
 يحتااج  ذلا   مع لكن عرف،ت لم أم الحساب عرفت سواء إليهم، المواريَّ أصحاب حقوق
 بنات  عان  هال  هل  إذا: فمثاًل فقهها، عرف وإن المواريَّ حساب معرفة إلى العلم طالب
 شارعي  علم فهذا بقي، ما الشقيقة ولألخت النصف للبنت أن نعرف فكوننا شقيقة، وأخت
 د،واح وهو بقي ما الشقيقة ولألخت واحد النصف للبنت اثنين من المسألة: قلنا وإذا فقهي،
 . حسابي فني فهذا

 ما حّد علم الفرائض ،وما موضوعه ، وما ثمرته ؟: مسألة 
 .العلم بقسمة المواريَّ فقهًا وحسابًا :حّد علم الفرائض 

 .التركات وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات :موضوعه 
 .إيصال كل وارَّ ما يستحقه من التركة، ومن ثم نعرف أهميته وحكمه :ثمرته 
 ؟ ما حكم تعلم الفرائض: مسألة 
 وجاب  وإال الباقين، عن الفرض سقط يكفي من به قام إن ،كفاية فرض العلم هذا تعلم حكم
 .بتعلمه إال الباب هذا في اهلل شريعة تنفيذ يمكن ال ألنه األمة؛ جميع على

 ؟ ما منزلة علم الفرائض: مسألة 
 : ألمور وأشرفها؛ العلوم أجلِّ من الفرائض علم
: والفاروع  األصول ميراَّ ذكر لما تعالى اهلل قال اهلل، فرائض من لفريضة تنفيذ أنه : أواًل
 إذا فأنت ،[ 11: النساء]{{ اللَِّه ِمَن َفِريَضًة َنُفًعا َلكوْم أ ُقَرُب أ يلُهْم َتْدُروَن اَل َوأ ْبَناُؤكوْم مَباُؤكوْم}}

 .اهلل فرائض من فريضةب القيام إلى بها تتوصل فإن  الفرائض تعلَّمت
 اهلل، حادود  بهاا  التزمت تعلمتها فإذا ا وجل عّز ا اهلل حدود من حدٌّ المواريَّ أن : ثانيًا
{{ اللَّاهِ  ُحاُدودُ  ِتُلا َ }}: هاذا  ذكر لما األم من واإلخوة الزوجين ميراَّ في تعالى اهلل قال
 [ .13: النساء]
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 األشاقاء  اإلخوة ميراَّ ا وجل عّز ا هللا ذكر لما ولهذا وبيان، هدى الفرائض أن : ثالثًا
 ولهاذا  ،[ 106: النساء]{{ َتِضلُّوا أ ْن َلكوْم اللَُّه ُيَبيُِّن}}: قال النساء، سورة مخر في ألب أو
 .العلوم أفضل من الفرائض علم كان

 ؟  ما هي الحقوق الذي تتعلق بتركة اإلنسان إذا مات: مسألة 
 :مرتبة كالتالي حقوق خمسة هبتركت يتعلق فإنه اإلنسان مات إذا
 .ا مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره 1

 .ا الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن 2
ا الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهان ساواء كانات هلل تعاالى     3

 .لقرض كالزكاة أم لآلدميين كا
 .ا الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلَّ فأقل لغير وارَّ 4
 .ا اإلرَّ ، ويقدم منه اإلرَّ بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم 5

 :أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي  :مثال يوضح ذل  
 .ريال مؤن تجهيزه  100
 .ريال دين موثق برهن  100
 .ريال دين ليس فيه رهن  100
 .ريال وصية جائزة  100
 .زوج أخت  شقيقة : وارَّ 

 .فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه ،وتر  الباقي 
 .وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق ، وتر  الباقي 

وإذا خلف ثالثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثاق  
 .قى وتر  البا

وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثالثمائة فيما سبق ، ومائة ريال فى الوصاية ومائاة   
 .ريال للزوج ، ومائة ريال لألخت الشقيقة 

ووجه تقديم الوصية على اإلرَّ هنا أن فرض كل واحد من الزوج واألخت الشقيقة النصف 
لم تقدم الوصاية عليهماا    ، ولم يفرض لهما النصف إال بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو
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لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من الزوج واألخت مائاة واثناا عشار ريااال     
 .ونصف ريال 

 عنه؟ الديَن يقضي أن الوارََّ يلزم هل: مسألة 
 .واسع التبرع فباب التبرع باب من كان إذا لكن األكبر، أخاه أو ابَنه أو أباه الميت كان لو حتى يلزم ال

 لايس  ديان  وعلياه  ريال، بمائة مرهونة شاة وله ريال، مائة وعنده هل  رجل :هذا مثال
 الدين ثم بها، الميت ونجهز الريال مائة نأخذ بالتجهيز، فنبدأ ثالثمائة، هذه ريال مائة موثقًا
 قاال  فاإذا  ريال، مائة حق  واْسَتْوِف بعها الشاة هذه: الرهن لصاحب فنقول برهن الموثق
 والادين  الرهن، فيه الذي الدين عن مؤخر دين : نقول أطلبه، ا أيضًا ا أنا: اآلخر الدائن
 أماوال  أخذوا إذا المدينين نبشر ولكنا يقضيه، أن الوارَّ يلزم وال له شيء يبق لم المرسل
 فضاله  مان  عنهم يؤدي ا وتعالى سبحانه ا اهلل أن األمور أخلفت ولكن ليؤدوها، الناس
: قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح البخاري اهلل عنه أبي هريرة  رضي لحديَّ )وكرمه

  .  من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه و من أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل
 يناوي  ديناا  ادان مان  :قال   أن النبي  (حديَّ ميمونة الثابت في  صحيح الجامع )  

 (  القيامة يوم  )  عنه اهلل أداه قضاءه

أي وهو ينوي كما جاء مصرحًا به فاي رواياة الثابات فاي        ( اّدان دينًا ينوي  من  )
  صحيحة 

الشاأن    : وقال الغزالي   ، بأن يرضي خصماءه   ( قضاءه أداه الّله عنه يوم القيامة   )
 .في صحة النية فهي معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال 

 مائاة  قدره بدين مرهونة ريال مائة قيمتها اةوش ريال، مائتي عن هال  هل  فلو :مسألة 
 فكيف توزع تركته؟ووصية ريال، مائة قدره مرسل دين وعليه ريال،

 :كاآلتي التركة توزع 
 المرسال،  للادين  والثالثة برهن، الموثق للدين ا الشاة ا والثانية للتجهيز، األولى المائة

 .شيء لها يبق لمو الثالثة هذه بعد تكون الوصية ألن تنفذ؛ ال والوصية
 والمرهون ريال مائة برهٍن دين وعليه ريااًل وتسعين مائتين وخّلف هال  هل  إذا:  مسألة
 فكيف نوزع تركته؟ بالثلَّ ووصية ريال، مائة مرسل دين وعليه ريال، مائة يساوي
 :كاآلتي التركة توزع
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 رياال  مائاة : ثالثًا الرهن،ب الموثق بالدين ريال مائة: ثانيًا للتجهيز، ريال مائة نأخذ: أواًل
 يبقاى  للوصاية  ريااالً  ثالثين نأخذ بالثلَّ موٍص وهو ريااًل، تسعون بقي المرسل، بالدين

 رأس مان  الثلَّ للوصية أخذنا ألننا الميراَّ؛ على الوصية قدمنا هنا ريااًل، ستون للميراَّ
 ماا  الوصاية  إذًا َّو،الثل النصَف يرَّ للذي فيكون ثلثان يبقى الثلَّ أخذنا وإذا كاماًل، المال

 الوصاية  ألن نقص؛ والميراَّ كاماًل، الثلَّ: أي كاملة، الثالثين له الموصى ُأعطي نقصت،
 .الثلَّ الوصية في النصف لصاحب كان ولهذا عليه، مقدمة
تنبيه : أشياء إلى يذهب يذهب؟ من إلى مت إذا تجمعه الذي فالماُل أخي، يا وتأمل 

 فاي  قدمتاه  ماا  هو حقيقًة فمالو  لغير ، أو علي ، ديون غرامات أو للتجهيز، ضرورية،
 .ل  فليس خلَّفته ما وأما ا، وجل عّز ا اهلل إلى تقربًا حيات 
إذا لام تجاز    -ما معنى تقديم الوصية على اإلرَّ، مع أنها ال ينفذ منها : إذا قيل: مسألة 
 ؟، فما الجواب  إال الثلَّ، والباقي للورثة -الورثة 

معناه أن الموَصى به ُيُخَرُج من التركة قبل المواريَّ كاماًل، ثم يقسم البااقي  أن  :فالجواب
  :ويتبين ذل  بالمثالعلى الورثة كتركة مستقلة فيدخل النقص عليهم دون الوصية، 

: فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلاَّ؛ فالمساألة مان ثالثاة    
هي التركة الموروثة؛ للزوج نصفها وهو واحد، ولألخت  للوصية الثلَّ واحد، ويبقى اثنان

 .نصفها وهو واحد
فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلَّ، وللزوج النصف، ولألخت النصف، ولم يحصل 

 .لكل من الزوج واألخت حقيقة إال الثلَّ
لناا بعادم   ولو ق. أما الوصية َفُأْعِطي الموَصى له الثلَّ كاماًل، وصار النقص على الورثة 

تقديم الوصية لجعلنا الثلَّ الموَصى به كثلَّ مفروض؛ فتكون المسألة من ستة، وتعول إلى 
ثمانية؛ للوصية الثلَّ اثنان، وللزوج النصف ثالثة، ولألخت النصف ثالثاة، وتعاول إلاى    

 .ثمانية فيدخل النقص على الجميع
 

 
 

 أركان اإلرَّ
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 اإلرَّ ؟ما هي أركان : مسألة 

 .َّ، ووارَّ، وموروَّمورِّ :أركان اإلرَّ ثالثة

 .انتقلت التركة منه وهو الميت:فالمورَِّّ
 .انتقلت التركة إليه:والوارَّ

 .التركة: والموروَّ
 
 

 

 ما هي أسباب اإلرَّ ؟: مسألة 
 .نكاح ، ونسب ، ووالء  :أسباب اإلرَّ ثالثة 

عقد الزوجية الثابت فيصحيح ، فيرَّ به الزوج من زوجته ، والزوجة مان  : أ ا فالنكاح  
 .وجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع ز

 .القرابة وهى االتصال بين شخصين بوالدة قريبة أو بعيدة : ب ا والنسب 
 .عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق : والوالء  _ج

 ما هو النكاح الذي يكون سببًا في اإلرَّ ؟: مسألة 
 الثابت في  صاحيح،  بعقد وأنثى ذكر بين االتصال هو :إلرَّ النكاح الذي يكون سببًا في ا

 نكاحًا يكون أن بد فال فيه، توارَّ ال الفاسد النكاح وعقد فيه، توارَّ ال الباطل النكاح فعقد
 تارَّ  والزوجاة  الزوجاة،  يارَّ  الزوج الجانبين، من به يورَّ حتى الثابت في  صحيحًا

 هلا   وإن حتى المرأة، على الرجل يعقد ام حين من الزوجين بين التوارَّ ويثبت زوجها،
 فإناه  العقد مجلس في هي هلكت ولو ترثه، فإنها بها يجتمع أن قبل العقد مجلس نفس في

 وانتهات  زوجته الرجل طلق فلو بالبينونة، وينتهي العقد، بمجرد التوارَّ يثبت إذًا يرثها،
 .باٍق فاإلرَّ عدةال في وهي ومات زوجته طلق ولو التوارَّ، يبقى ال مات ثم العدة
 ترثه؟ فهل مات ثم ولي بدون امرأة تزوج رجل:  مسألة

 .فاسد النكاح الثابت في  صحيح، غير النكاح ألن ال؛ 
 ه ؟ترث فهل الرضاعة من أخته أنها تبين موته وبعد امرأة تزوج رجل:  مسألة

 أسباب اإلرَّ
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 . باطل النكاح ألنه ترثال 
تنبيه : فياه،  العلماء اختلف ما الفاسد النكاح أن والباطل، الفاسد النكاح بين فرقال 

 مجمعاون  العلمااء  ألن باطل؛ الرضاعة من األخت فنكاح بطالنه، على أجمعوا ما والباطل
 فاساد  نكاح في توارَّ فال وعليه فيه، مختلفون العلماء ألن فاسد؛ ولي بال والنكاح عليه،
 .باطل نكاح في وال

 بًا في اإلرَّ ؟ما المقصود بالوالء الذي يكون سب: مسألة 
 ويورَّ العتق، بسبب إنسانين بين االتصال هوالمقصود بالوالء الذي يكون سببًا في اإلرَّ 

 يرَّ ال والعتيق عتيَقه، يرَّ فالمعِتق المعِتق، وهو األعلى الجانب وهو واحد جانب من به
 . معِتَقُه
تنبيه : فاالمعِتق  ق،المعِت وهو األعلى الجانب وهو واحد جانب من به يورَّ العتق 

 . معِتَقُه يرَّ ال والعتيق عتيَقه، يرَّ
 األخ فاابن  واحد، جانب من وتارة جانبين من تارة والرحم الجانبين، من به يورَّ النكاحو

 . األرحام ذوي من ألنها ترثه، ال وهي عمته يرَّ
تنبيه : ثة،ثال شروطه ثالثة، موانعه ثالثة، أسبابه ثالثي،: نقول أن يمكن العلم هذا 

 .ا أيضًا ا ثالثة به الميراَّ أقسام
 
 
 

 ما هي شروط اإلرَّ ؟: مسألة 
 :شروط اإلرَّ ثالثة 

 .أ ا تحقق موت المورَّ أو إلحاقه باألموات 
 . المفقود إذا مضت مدة انتظاره: مثال إلحاقه باألموات 

 . ب ا تحقق حياة الوارَّ بعده أو إلحاقه باألحياء 
 ،ل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الاروح  الحم: مثل إلحاقه باألحياء 

 .وكذل  المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه 

 شروط اإلرَّ
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وبناء على هذين الشرطين فال توارَّ بين متوارثين ماتا ولم ُيعلم أيهما أسبق موتا ، مثال  
تحقق المورَّ قبل الاوارَّ   أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادَّ طريق ونحوه لعدم

 .وحياة الوارَّ بعده 
جا ا العلم بالجهة الموجبة لإلرَّ من زوجية أو قرابة أو والء ، بأن نعلام أن   

 .هذا يرَّ هذا  الميت لكونه زوجه و نحوه 
  
  

 
 ما هي موانع اإلرَّ ؟: مسألة 

 .اختالف الدين ، والرق ، والقتل  :موانع اإلرَّ ثالثة 

 .منها في شخص صار كالمعدوم فال يرَّ وال يؤثر على غيره من الورثة فمتى ُوجد واحد 
أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى ، وهو : أ ا فأما اختالف الدين فمعناه  

مانع من الجانبين ، فالكافر ال يرَّ المسلم والمسلم ال يرَّ الكاافر ، واليهاودي ال يارَّ    
فال توارَّ بينهما النقطاع الصلة بينهماا   .يهودي وهكذا النصراني ، والنصراني ال يرَّ ال

َإنَُّه َلْيَس ِمْن أ ْهِلَ  َإنَّاُه َعَماٌل َغْياُر     (: شرعًا، ولذل  قال اهلل تعالى لنوح عن ابنه الكافر
أن  (الثابت في  الصحيحين ولحديَّ أسامة بن زيد رضي اهلل ) (46اآليةمن : هود( )َصاَلٍح
 ".َّ المسلم الكافر وال الكافر المسلم ال ير" :قال  النبي 

ب ا وأما الرق فهو  وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فاال يارَّ    
وإنما كان الرق مانعًا من اإلرَّ؛ ألن اهلل أضاف الميراَّ إلى مساتحقه  . الرقيق وال يوروَّ

 بالالم الدالة على التملي ، فيكون ملكًا للوارَّ، والرقيق ال يمل 
من ابتاع عبدا :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 . وله مال فماله للذي باعه إال أن يشترط المبتاع
 .فإذا كان ال يمل  لم يستحق اإلرَّ ألنه لو ورَّ لكان لسيده وهو أجنبي من الميت 

غير حق سواء كان عمدًا أم غيار  ج ا واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان ب 
وهو مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتال ال  . وسواء كان مباشرة أم بسبب  عمد

 موانع اإلرَّ
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واما المقتول فيرَّ من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاًا  . يرَّ من المقتول 
فاال يمناع مان     فأما القتل بحق.مميتًا ثم يموت الجارح قبله فيرَّ منه المجروح  حينئذ 

 .اإلرَّ مثل أن يقتل مورثه قصاصًا فيرَّ منه حينئذ 
أن ( لحديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في سنن أبي داوود وصححه األلبااني فاي األرواء  )

 " . ال يرَّ القاتل شيئًا :قال  النبي 
 .وألنه قد يقتل موّرثه ليتعجل إرثه منه؛ فحرم من اإلرَّ سدًا للذريعة

 
 
 

 
 أقسام القرابة باعتبار جهاتهم ؟ما : مسألة 

 .أصول وفروع وحواشي  :ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثالثة أقسام 

أ ا فاألصول من تفروع الميت منهم كاآلباء واألمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصايب   
 :سوى صنفين 

 .ا كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب األم  1
 .أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب األم ا كل أنثى  2

 .  وهذان الصنفان من ذوي األرحام 
من تفرعوا من الميت كاألوالد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصايب إال  : ب ا والفروع  

 .ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى األرحام : من أدلى بأنثى مثل 
الميت كاإلخوة واألعمام وكلهم وارثون بالفرض  من تفرعوا من أصول: والحواشي : جا 

 :أو التعصيب سوى صنفين 
ابن األخت وابن األخ من األم والعم ألم : ا كل ذكر أدلى بأنثى سوى اإلخوة من األم مثل 1

 .والخال 
 .ا جميع اإلناَّ سوى األخوات مثل بنت األخ والعمة وبنت العم والخالة 2

 .وهذان الصنفان من ذوى األرحام 
  

 أقسام القرابة باعتبار جهاتهم
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 ما هي أقسام الورثة باعتبار نوع اإلرَّ ؟: مسألة 

وارثين بالفرض ، ووارثاين بالتعصايب ،    :ينقسم الورثة باعتبار نوع اإلرَّ ثالثة أقسام 
 .ووارثين بالرحم 

من إرثهم مقٌدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلاَّ  : أ ا فالوارثون بالفرض  
 .لسدس وا

 .من يرثون بال تقدير : ب ا والوارثون بالتعصيب 
جا ا والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب ، وليس وارثاا    

 .بهما بنفسه 
 
 
 

 من هم أصحاب الفروض ؟: مسألة 
الزوج، والزوجة فأكثر، واألم واألب، والجد، والجادة فاأكثر،    : أصحاب الفروض عشرة

 .ت، وبنات االبن، واألخوات لغير أم، وأوالد األموالبنا
 

 
 
 

 ما هو ميراَّ الزوج ؟: مسألة 
 . لهما ثالَّ ال الربع أو النصف في ميراثه ينحصر لزوجا

إن لم يكن لها فرع وارَّ؛ والفرع الاوارَّ هام األوالد،   : فيرَّ الزوج من زوجته النصف
فروع غير وارثين، فال يحجبون من يحجبه  وأوالد األبناء وإن نزلوا، فأما أوالد البنات فهم

 .الفرع الوارَّ

 نوع اإلرَّأقسام الورثة باعتبار 

 ا  ميراَّ  الزوج1

 

 أصحاب الفروض
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َوَلكواْم  (: إن كان لزوجته فرع وارَّ سواء كان منه أم من غيره؛ لقوله تعالى: ويرَّ الربع
( ُكَن ِنْصفو َما َتَرَ  أ ْزَواُجكوْم َإْن َلْم َيكوْن َلُهنو َوَلٌد َفَإْن َكاَن َلُهنو َوَلٌد َفَلكواُم الرلُباُع ِممواا َتارَ    

 .، ولفظ الولد يشمل الذكر واألنثى من األوالد وأوالد البنين وإن نزلوا( 12اآلية:النساء)
 .فللزوج النصف لعدم الفرع الوارَّ والباقي لألب: فلو هلكت امرأة عن زوج وأب

 .فللزوج الربع لوجود الفرع الوارَّ والباقي لالبن: ولو هلكت عن زوج وابن
  

  

 
 
 

 ميراَّ الزوجة ؟ما هو : مسألة 
 :ميراَّ الزوجة الربع أو الثمن 

فترَّ الربع بشرط أن ال يكون للزوج فرع وارَّ ، وترَّ الثمن بشرط أن يكاون للازوج   
 .فرع وارَّ 

 .أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع ولألب الباقي : مثال إرثها  الربع 
 .وجة الثمن ولالبن الباقي أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللز: مثال إرثها الثمن 

 .والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة ، فال يزيد الفرض بزيادتهن 
 َفَلُهانو  َوَلادٌ  َلكوْم َكاَن َفَإْن َوَلٌد َلكوْم َيكوْن َلْم َإْن َتَرُكتوْم ِمموا الرلُبُع َوَلُهنو}}: تعالى قوله والدليل 

 اهلل مان  الفريضة هذه فلوال هذا، فرض الذي هلل الحمد ،[ 12: النساء]{{ َتَرُكتوْم ِمموا الثُُّمُن
 تاولى  ا وعال جل ا اهلل لكن له، نهاية ال ونزاع مشاكسة في الناس لبقي ا وجل عّز ا
 .النصف له هذا الثمن، له هذا الربع، له هذا بنفسه، ذل 
تنبيه : بأنثى ُيْدِل لم من كل الوارَّ الفرع. 
 
 
 

 األم؟ما هو ميراَّ : مسألة 

 ميراَّ الزوجة( 2)

 ميراَّ األم( 3)
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 :ميراَّ األم على التفصيل اآلتي 
 لام  من كل الوارَّ والفرع الوارَّ، الفرع وجود مع (سدس المال)  السدَسترَّ   األُم( 1)

 .بأنثى ُيْدِل
 .تعصيبًا لالبن والباقي السدس لألم وابن، أم عن هال  هل : ذل  مثال

 لهاا  والبنات  َّ،وار فارع  لوجود السدس؛ لألم وعم، وبنت أم عن هال  هل :مثال مخر 
 .للعم والباقي النصف،

 .اإلخوة من والجمع الوارَّ الفرع عدم مع (ثلَّ المال)الثلَّ ترَّو( 2)
 . الوارَّ الفرعلعدم  الثلَّ لألم شقيق، وأخ أم عن هال  هل : ذل  مثال
 .[ وأب زوجة أو وأب، زوج ]مع  (الباقي ثلَّ)( 3)

 الفارع  لعدم ثالثة، النصف للزوج ستة نم فالمسألة وأب، زوج معها كان إذا: األولى مثال
 . لألب والباقي واحد، الباقي ثلَّ لها ثالثة، والباقي الوارَّ،

 الرباع  للزوجاة  أربعاة،  من فالمسألة وأبيه، وأمه زوجته عن زوج هل  إذا: الثانية مثال
 .لألب والباقي واحد، الباقي ثلَّ ولألم الوارَّ، الفرع لعدم واحد
 مسألتين في الباقي ثلَّ وإما السدس، وإما كله، المال ثلَّ يعني لثلَّا إما األم ميراَّ فصار
 . وأب وأم زوجة أو وأب، وأم زوج فقط

 الحال؟ بهذه األم ميراَّ أن على الدليل ما: قائل لو قال :مسألة 
 َلاهُ  َكاَن َإْن َتَرَ  ِمموا السلُدُس ِمُنُهَما َواِحٍد َلكولِّ َوألَ َبَوْيِه}}: ا وجل عّز ا اهلل قول :الجواب

: النساء]{{ السلُدُس َفأُلمِِّه َإُخَوٌة َلُه َكاَن َفَإْن الثُّلوَّو َفألَُمِِّه أ َبَواُه َوَوِرَثُه َوَلٌد َلُه َيكوْن َلْم َفَإْن َوَلٌد
 اإلخوة، مع السدس لألم وأن الولد، مع السدس لألبوين أن ا وجل عّز ا اهلل فبيون ،[ 11
 الباقي؟ ثلَّ القرمن في هل الباقي، ثلَّ على دليلكم ما: قائل قال فإذا 

 اا  الخطااب  بان  عمر المؤمنين أمير عن النص والقياس، النص دليلنا لكن ال، :الجواب
لحاديَّ  )  متبعاة؛  سانة  لاه  ا عنه اهلل رضي ا الخطاب بن وعمر ا، عنه اهلل رضي

 صلى بنا رسول اهلل قال ، ( والترمذيأبي داوود الثابت في  صحيحي بن سارية  العرباض

 بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منهاا القلاوب    ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظًة
فقال أوصيكم بتقاوى اهلل   ؟ ع فماذا تعهد إلينافقال قائل يا رسول اهلل كأن هذه موعظة مودِّ
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فعليكم  ، يرًاكث فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا حبشيًا عبدًا والسمع والطاعة وإْن
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضاوا عليهاا بالنواجاذ وإيااكم      بسنتي وسنِة

  (  ضاللة بدعة وكل بدعٍة محدثٍة ومحدثات األمور فإن كل 
وإفراد الضامير  (  المهديين تمسكوا بها الخلفاء الراشدين فعليكم بسنتي وسنِة ) :الشاهد 

 .  إذا لو لم تكن كذل  لثنى الضمير   دين من سنتهدل على أن سنة الخلفاء الراش
صار ا عنه اهلل رضي ا عمر على أحالنا ا والسالم الصالة عليه ا الرسول كان وإذا 
 الخلفااء  أحاد  أناه  طرياق  علاى  بل المباشر، النص ليس لكن بالنص، ثابتًا به يحكم ما

 . النبي بأمر متبوعًا قوله فكان الراشدين،
 واألب األم انفاردت  وإذا بقي، بما واألب األم انفردت نصيبه الزوج أخذ إذاف القياس، وأما
 بقاي  بما واألب األم انفردت فاآلن اإلخوة، ولعدم الوارَّ الفرع لعدم الثلَّ تأخذ كولِِّه بالمال
 ثلاَّ  أعطيناها كله بالمال انفردا لو أنهما كما به، انفردا ما ثلَّ فنعطيها الزوج فرض بعد

 وأنثاى  ذكر اجتمع إذا أنه الفرائض في الغالبة القاعدة وأيضًا واضح، قياس هذا إذًا المال،
 .األنثيين حظ مثل للذكر فإن واحدة درجة في

 اا،  عناه  اهلل رضي ا عمر به قضى ما هما المسألتين هاتين أن ا هلل والحمد ا فتبين
 ماا  أول ألنه ا؛ عنه اهلل رضي ا عمر إلى نسبة بالعمريتين المسألتان هاتان تسمى ولهذا
 .الوجه هذا على بهما وقضى ا عنه اهلل رضي ا زمانه في وقعتا

 أن اإلخاوة  من عدد أو وارَّ فرع يكن لم إذا أنه تبين الكريمة اآلية: قائل قال لو: مسألة 
 َلامْ  َفَإْن}}: قال حيَّ أبواه ورثه إذا فيما إال الثلَّ لها يجعل لم اهلل ألن ال؛ :قلنا ،الثلَّ لألم
 ومعهما أبواه ورثه العمريتين وفي الشرط، هذا نعتبر أن ُبدو فال ،{{أ َبَواُه َوَوِرَثُه َوَلٌد َلُه ْنَيكو

  عمر به قضى وما القرمن، تخالف فال إذًا غيرهما،
 .القرمن ومفهوم السنة عليه دلت الذي الحق هو ا عنه اهلل رضي ا
 

 يراَّ األبم                                             
 

 .وهو السدس أو بالتعصيب فقط ، أو بالفرض والتعصيب معا  ميراَّ األب بالفرض فقط
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 .فيرَّ بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارَّ ذكر 
 .ويرَّ بالتعصيب فقط بشرط أن ال يكون للميت فرع وارَّ 

 .ا ويرَّ بالفرض والتعصيب معًا بشرط أن يكون للميت فرع وارَّ أنثى ال ذكر معه
 .أن يموت شخص عن أبيه وابنه فلألب السدس ولالبن الباقي  :مثال إرثه بالفرض فقط 
 .أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع ولألب الباقي :مثال إرثه بالتعصيب فقط

أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصاف ولاألب    :مثال إرثه بالفرض والتعصيب 
 .يبا السدس فرضا والباقي تعص

 
 يرَّ بالفرض فقط أن يكون مع األب فرع وارَّ ذكر 
 يرَّ بالتعصيب فقط أن ال يكون مع األب فرع وارَّ

 [وبالتعصيب بالفرض يرَّ] أن يكون لألب فرع وارَّ أنثى ال ذكر معها
 

 تعصيبا ؟ والباقي فرضًا السدس لألبماذا قلنا في هذه المسألة ل: مسألة 
: تعاالى  اهلل قاال  الكريمة، لآلية تعصيبا والباقي فرضًا السدس لألبقلنا في هذه المسألة 

 هنا والمراد ،[ 11: النساء]{{ َوَلٌد َلُه َكاَن َإْن َتَرَ  ِمموا السلُدُس ِمُنُهَما َواِحٍد َلكولِّ َوألَ َبَوْيِه}}
 نثى،واأل الذكر على يطلق ا أيضًا ا الشرع وفي اللغة في الولد ألن واألنثى؛ الذكر بالولد
 وكياف  فرضاًا،  السدس له: نقول أن فيجب ولد، له كان إن السدس له: يقول اهلل كان فإذا
 أن النباي   (لحديَّ ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) ذل  نقول تعصيبًا؟ الباقي: نقول
 للبنتاين  بأهلها الفرائض ألحقنا ،«ذكر رجل فألولى بقي فما بأهلها الفرائض ألحقوا» :قال 

 لفاظ  على نحافظ فلذل  األب؛ وهو ذكر رجل أولى يأخذه سدس، بقي السدس ولألب الثلثان
 . تمامًا األب مثل والجد الباب، هذا في النص

 
 

 
 ميراَّ الجدة ؟ ما هو : مسألة 

 ميراَّ الجدة( 5)
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وال ترَّ جدة مع . من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى األم  :المراد بالجدة هنا 
 . دة أقرب منها كأم األم مع وجود أم األب وجود األم وال مع وجود ج

 عادم  أو الاوارَّ  الفارع  مع فقط السدس فميراثهن فرضهن، يكون ما أسهل من الجدات
 . العاصب وعدم العاصب ومع اإلخوة وعدم اإلخوة ومع ، الوارَّ الفرع

وميراَّ الجدة الواحدة السدس فان تعددن فالسدس بيانهن بالساوية وال يزياد الفارض     
 .ن بزيادته

وابنه فللجدة السدس ولالبن (  أم أبيه ) أن يموت شخص عن جدته  :مثال الجدة الواحدة 
 .الباقي 

(  أم أم أمه ، وأم أم أبيه ، وأم أبى أبياه ) أن يموت شخص عن جداته : ومثال المتعددات 
 .وأبيه فللجدات السدس بالسوية ولألب الباقي 

 فمن الذي يرَّ منهن ؟ جد وأم أب وأم أم أم عن هال  هل :مسألة 
 .منهما أبعد ألنها ترَّ؛ فال الجد أم أما األب، وأم األم، أم بين السدس
 فمن الذي يرَّ منهن ؟ جد وأم أب أم وأم أم، أم أم عن هل  هال  :مسألة 
 .(أي متساويات في المنزلة) متحاذيات ألنهن بالسوية؛ بينهن السدس
 فمن الذي يرَّ منهن ؟ جد وأم أب، وأم أم، أم أم هل  هال  :مسألة 
 .أقربهن ألنها األب؛ ألم السدس

 
  

 ما هو ميراَّ الجد ؟: مسألة 
من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي األم وال يرَّ جٌد مع وجاود األب   :المراد بالجد هنا 

 .وال مع وجود جٌد أقرب منه كأبي أبى األب مع وجود أبى األب 
 .لسدس ، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معًا وميراَّ الجد بالفرض فقط وهو ا

 .فيرَّ بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارَّ ذكر 
 .ويرَّ بالتعصيب فقط بشرط أن ال يكون للميت فرع وارَّ 

 .ويرَّ بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارَّ أنثى ال ذكر معها 

 ميراَّ الجد( 6)
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 .جده وابنه فللجد السدس ولالبن الباقي أن يموت شخص عن  :مثال إرثه بالفرض فقط 
 .أن يموت شخص عن أمه وجده فلألم الثلَّ وللجد الباقي  :مثال إرثه بالتعصيب فقط

أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصاف وللجاد    :ومثال إرثه بالفرض والتعصيب 
 .السدس فرضا والباقي تعصيبا 

 ؟ الجّد مع يرثونهل اإلخوة : مسألة 
 وهاذا  ، كلهم اإلخوة يسقط (أب الجدألن )   الجّد، مع يرثون ال اإلخوة أن لصحيحا القول
 ماروي  اا  أيضًا ا وهو األدلة، ظاهر هو ا الجد مع يرثون ال اإلخوة أن أعني ا القول
 أن شا   ال وهؤالء ، الصحابة من عشر وثالثة ا عنه اهلل رضي ا الصديق بكر أبي عن

 ألدلة،ل موافق أنه سيما ال حجة قولهم
{{ َإْباَراِهيمَ  أ ِبايكومْ  ِملََّة}}: األمة هذه يخاطب تعالى اهلل قال أبًا، الجد سموى ا تعالى ا فاهلل
[ 31: يوسف]{{ َوَيْعقووَب َوَإْسَحاَق َإْبَراِهيَم مَباَئي ِملََّة َواتََّبْعتو}}: تعالى وقال ،[ 01: الحج]
 الصاالة  علايهم  اا  أبيه جد إبراهيمو جده، وإسحاق أبوه، ويعقوب يوسف، هذا يقول ،

 .ا والسالم
 ماهي الحالة الوحيدة التي يختلف فيها ميراَّ األب عن الجد ؟: مسألة 
 فإناه  العماريتين  مسألة وهي واحدة، مسألة في األب عن يختلف لكنه األب، بمنزلة الجد
 وجاد،  أمو وزوج للجاد،  والباقي الثلَّ ولألم الربع للزوجة وجد، وأم فزوجة كاألب، ليس
 كاألب، فليس األَب الجُد فيها يخالف المسألة فهذه للجد، والباقي الثلَّ ولألم النصف للزوج
 األم فنعطاي  األقرب، يزاحم أن لألبعد يمكن وال مرتبة، األم من أبعد الجد أن ظاهر والفرق
 .سواء فهم األب مع األم بخالف بقي، ما للجد: ونقول كاماًل فرضها

 
 
 

 و ميراَّ البنات؟ما ه: مسألة 
 .بالتعصيب فقط وبالفرض فقط  ميراَّ البنات

 .البنات يرثن تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب بالغير

 ميراَّ البنات( 0)
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ُيوِصيكوُم اللَُّه ِفي أ ْوالِدكوْم َللذََّكِر ): فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخوهن، لقوله تعالى
 ( 11/النساء()ِمُثُل َحظِّ اُلُأُنَثَيْين

لفرض إذا لم يكن معهن أخوهن، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتاين  ويرثن با
َفَإْن كونو ِنَساًء َفْوَق اُثَنَتْيِن َفَلُهنو ثولوَثا َما َتَرَ  َوَإْن َكاَناُت  : ) فأكثر فلهما الثلثان، لقوله تعالى

بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  جابر ابن عبد اهلل، وروى [11/النساء]  (َواِحَدًة َفَلَها النِّْصف
    رضي اهلل عنهما أن النبي  أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، رواه الخمسة إال النسائي

 .فللبنت النصف؛ ألنها واحدة وال معصب معها، والباقي للعم :فلو هل  هال  عن بنت وعم
عصب، ولاألب السادس   فللبنتين الثلثان؛ للتعدد، وعدم الم :ولو هل  هال  عن بنتين، وأب

 .فرضًا، والباقي تعصيبًا
فالمال بينهما تعصيبًا، للذكر مثل حظ األنثيين، وال فرض للبنات   :ولو هل  عن بنت، وابن

 .لوجود المعصب
 ميراَّ البنتان فأكثر ؟ما هو : مسألة 

 :ميراَّ البنتان فأكثر الثلثان وهنا  قاعدٌة في الفرائض هي 

 .[الثلثين يستحققن فأكثر فالثنتان مسألة في النصف الواحدة استحقت متى]
 َحاظِّ  ِمُثالُ  َللاذََّكرِ  أ ْواَلِدكوامْ  ِفي اللَُّه ُيوِصيكوُم}}: ا وجل عّز ا اهلل قول ذل  على والدليل
{{ النِّْصافو  َهاا َفَل َواِحاَدةً  َكاَناتُ  َوَإْن َتَرَ  َما ثولوَثا َفَلُهنو اُثَنَتْيِن َفْوَق ِنَساًء كونو َفَإْن اأُلُنَثَيْيِن

: نقاول  ونحان  ،{{َتاَر َ  َما ثولوَثا َفَلُهنو اُثَنَتْيِن َفْوَق ِنَساًء كونو َفَإْن}}: فقال ،[ 11: النساء]
 َفَلَهاا  َواِحاَدةً  َكاَناتُ  َوَإْن}}: اآلية بقية اقرأ ،{{اُثَنَتْيِن َفْوَق}}: اآليةو الثلثان، لهما الثنتان
 يوجاد  وال النصاف،  عن يزيد أن بد فال النصف، لهما ليس نالثنتي أن مفهومه{{ النِّْصفو
: قولاه  لمفهاوم  الثلثاان  فله الواحدة على زاد ما إذًا الثلثان، إال النصف على يزيد فرض

 .{{النِّْصفو َفَلَها َواِحَدًة َكاَنُت َوَإْن}}
 
 
 

 ما هو ميراَّ بنات االبن ؟: مسألة 

 ميراَّ بنات االبن( 1)
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أعلى منهن كميراَّ البنات، فيارثن بالتعصايب   إذا لم يوجد فرع وارَّ  ميراَّ بنات االبن
بالغير، إذا وجد ابن ابن بدرجتهن، ويرثن بالفرض، إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن، للواحدة 
: النصف وللثنتين فأكثر الثلثان؛ وذل  ألن أوالد األبناء أوالد فيدخلون في عموم قوله تعالى

وإن وجد فرع وارَّ أعلاى مانهن، فإماا أن    ( 11اآلية:النساء()ُيوِصيكوُم اللَُّه ِفي أ ْوالِدكوْم(
 .يكون ذكرًا، أو أنثيين، أو أنثى واحدة

 .؛ ألن كل ذكر من الفروع، يسقط من تحته من أوالد االبن فإن كان ذكرًا سقطن
وإن كانتا أنثيين فأكثر ال ذكر معهن، فلهما الثلثان، ويسقط من دونهن من بناات االبان؛   

 .ثلثين، إال أن يعصبهن ذكر بدرجتهن، أو أنزل منهنالستغراق من فوقهن ال
وإن كانت أنثى واحدة ال ذكر معها، فلها النصف، ولمن دونها من بنات االبن السدس تكملة 
الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، فال يزيد الفرض بزيادتهن؛ ألن إناَّ الفروع ال يتجااوز  

 .ق إال السدس يكون لبنات االبنفرضهن الثلثين، وقد أخذت البنت النصف، فلم يب
وعن ابن مسعود ، أنه قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت االبان  

رواه (. أقضي فيها بما قضى باه النباي   : )السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلألخت، وقال
   الجماعة إال مسلمًا والنسائي

 ؟يدة الوح البنت مع االبنما ميراَّ بنت : مسألة 
 . السدس االبن فلبنت النصفالوحيدة  البنت ورثت متى
 .السدس االبن ولبنت النصف فللبنت وحدها، ابن بنت وعن وحدها بنت عن هال  هل  فإذا
تنبيه : هلا   فلاو  أكثر، أو واحدة كن سواء السدس، إال لهن ليس االبن بنات هنا 

 ال السادس،  الَعُشارِ  االبن ولبنات النصف، فللبنت ابن، بنات وعشر واحدة بنت عن هال 
 .بزيادتهن الفرض يزيد

 ؟ معها ألب األخت فما ميراَّ  النصف الشقيقة األخت ورثتإذا : مسألة 
 .السدس ألب األخت ورثت النصف الشقيقة األخت ورثت فمتى
 وارَّ، الاذكور  مان  أصل وال وارَّ، فرع وال ألب، وأخت شقيقة أخت عن هال  هل فإذا 

 .السدس ألب ولألخت النصف، يقةالشق فلألخت
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تنبيه :  عشرًا كن ولو السدس، ألب لألخت ألب، وأخت شقيقة أخت عن هال  هل 
 . بزيادتهن الفرض يزيد ال السدس، فلهنو

 ، ما هن ؟ بزيادتهن الفرض يزيد ال أربعةهنا  : مسألة 
 ألب واألخوات لبنت،ا مع االبن وبنات والجدات، الزوجات، بزيادتهن الفرض يزيد ال أربعة
 .الشقيقة األخت مع

: تعاالى  قولاه  الثلثان، فأكثر وللثنتين النصف للواحدة الشقيقات األخوات أن على والدليل
 فارع  يوجاد  ال يعني ،{{َوَلٌد َلُه َلْيَس َهَلَ  اْمُرٌؤ َإِن اُلَكاَلَلِة ِفي ُيُفِتيكوْم اللَُّه قوِل َيْسَتُفتووَنَ }}

 َفاَإنْ }} وارَّ، الاذكور  من أصل يوجد ال وأيضًا ،{{َتَرَ  َما ِنْصفو َفَلَها ٌتُأُخ َوَلُه}} وارَّ،
 [ .106: النساء]{{ َتَرَ  ِمموا الثُّلوَثاِن َفَلُهَما اُثَنَتْيِن َكاَنَتا

 أ ْواَلِدكوامْ  ِفي اللَُّه ُيوِصيكوُم}}: تعالى قوله السدس، لها البنت مع االبن بنت أن على والدليل
 فاإذا  ،[ 11: النساء]{{ َتَرَ  َما ثولوَثا َفَلُهنو اُثَنَتْيِن َفْوَق ِنَساًء كونو َفَإْن اأُلُنَثَيْيِن َحظِّ ِمُثُل ِرَللذََّك

 إلنااَّ  يفارض  لام  اا  وجل عّز ا واهلل السدُس، الثلثين على يبقى النصف البنت أخذت
 االبان  ولبنات  النصاف  للبنات : نقول أن القسم عند يجب ولهذا الثلثين، من أكثر الفروع
 ألب ولألخت النصف للشقيقة ألب، األخوات مع الشقيقات واألخوات الثلثين، تكملة السدس
 ،[ 106: النساء]{{ َتَرَ  ِمموا الثُّلوَثاِن َفَلُهَما اُثَنَتْيِن َكاَنَتا َفَإْن}}: تعالى قوله والدليل السدس،

 .واضح يلدل ا هلل والحمد ا وهذا ذل ، على زيادة يذكر ولم
 اهلل رضي ا مسعود بن اهلل عبد عهد في شقيقة وأخت ابن وبنت بنت: وهي مسألة وقعت
: وقالوا ا عنه اهلل رضي ا قيس بن اهلل عبد األشعري موسى أبا يستفتون فجاؤوا ا عنه
 البااقي؛  الشقيقة ولألخت النصف للبنت: فقال شقيقة، وأخت ابن وبنت بنت عن هال  هل 
 على فسيوافقني مسعود ابن ائِت: للسائل قال ثم عصبات، البنات مع شقيقاتال األخوات ألن
 للبنت: وقال األشعري، موسى أبا سأل إنه: وقال مسعود ابن إلى الرجل فذهب للتثبت، ذل ،

 مساعود  البان  اذهاب : قاال  وأناه  شايئًا،  االبن ابنة يعط ولم فلألخت بقي وما النصف
 فقاد  تابعته إن يعني ا المهتدين، من أنا وما إذًا لتضل لقد: مسعود ابن فقال فسيوافقني،

 تكملاة  السادس  االبان  ولبنت النصف، للبنت  اهلل رسول بقضاء فيها وألقضين ا ضللت
 يزياد  وال السادس،  البنات  مع االبن لبنت أن على دليل فهذا ، فلألخت بقي وما الثلثين،
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 ا وجل عّز ا اهلل جعلهما اللََّذْيِن نالثلثي نتعدى أن يمكن ال ألنه االبن؛ بنات بزيادة الفرض
 .فأكثر للبنتين
 فما ميراَّ بنت اإلبن في هذه الحالة ؟ ابن وبنت بنتين عن هال  هل لو : مسألة

 لام  إن تساقط  االبن فبنت ابن، وبنت بنتين عن هال  هل  بأن البنات، الثلثين استكمل إن
 بدرجتاه  لايس  من َعصوب الذكر هناو منها، أنزل أو بدرجتها، يعني ، بإزائها ذكر يعصبها

 عليه الذي القول على فيعصبها ورثت، ما عصبها أنه لوال إذ إليه مضطرة ألنها للضرورة؛
 .الجمهور

 
 
 

 .ال يرَّ أحد من اإلخوة أو األخوات مع وجود ذكر وارَّ من الفروع أو األصول 
 :  أ ا  ميراَّ الشقيقات 

 .عصيب مع الغير وبالفرض ميراَّ الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالت
 .للذكر مثل حظ االنثيين. فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق 

ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض ، فيكن بمنزلاة  
 .االخوة األشقاء 

 .ويرثن بالفرض فيما سوى ذل  للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان 
أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشاقيق فلهماا    :ثال إرثهن بالتعصيب بالغيرم

 .المال كله ، له سهمان ولها سهم واحد 
أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأختاه الشاقيقة   : ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير 

لباقي وال شاي  وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت االبن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة ا
 .لألخ من األب 

أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه  :ومثال إرَّ الواحدة بالفرض 
 .فللشقيقة النصف وللزوجة الربع ، ولألخ من األب الباقي 

أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشاقيق  : ومثال إرَّ الثنتين بالفرض 
 .لالم السدس ، وللعم الباقي فللشقيقتين الثلثان ، و.

 أمميراَّ األخوات من غير ( 9)
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أن يموت شخص عن أخواته الاثالَّ الشاقيقات   : ومثال إرَّ األكثر من الثنتين بالفرض 
فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس ، ولاألخ مان األب   . وأخيه من أبيه ( أم أبيه )وجدته 
 .الباقي 

ارَّ مان  ال ترَّ األخوات من األب ماع وجاود ذكار و    :ب ا ميراَّ األخوات من األب  
األشقاء مطلقًا ، وال مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إال أن يكون للميات أخ مان أب   

ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملاة  . فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ االنثيين 
 .الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر ال يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن 

 .يراَّ الشقيقات على ما سبق تفصيله وميراثهن فيما سوى ذل  كم
أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته مان   :مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب 

أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان ولألخ من األب واألخت من األب الباقي سهمان ولها 
 .سهم واحد 

الشقيقة وأخته مان أبياه    أن يموت شخص عن أخته :ومثال َإرثهن مع الشقيقة السدس 
 .فللشقيقة النصف ولألخت من األب السدس تكملة الثلثين ، وللعم الباقي . وعمه الشقيق
. ان يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعماه الشاقيق    :مثال مخر 

 .ي فللشقيقة النصف ، ولألختين من األب السدس تكملة الثلثين، ولالم السدس ، وللعم الباق
 متى ترَّ األخت الشقيقة النصف ؟: مسألة 

]*[ ترَّ األخت الشقيقة النصف بثالثة شروط: 
 وحدها تكون أن بد ال( 1)
 وارَّ فرع يوجد وأال (2)

 وارَّ الذكور من أصل يوجد وأال( 3)
 . النصف فلها وعم شقيقة أخت عن هال  هل فمثاًل لو
 .وحدها ليست ألنها نصف؛ال لها ليس شقيقتين أختين عن هال  هل إما إذا 

 ولو وارَّ، الذكور من أصل لوجود النصف؛ لها فليس وأب شقيقة أخت عن هال  هل  لوو
 .وارَّ فرع لوجود فرضًا النصف لها ليس شقيقة وأخت بنت عن هل 

 ؟ النصف ترَّ وحدها كانت إذا ألب ألختاهل : مسألة 
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 وال وارَّ، فارع  يوجد أال شروط ثالثة نزيد لكن ،النصف ترَّ وحدها كانت إذا ألب ألختا
 .األشقاء من أحد وال وارَّ، الذكور من أصل

 فكيف ُيقّسم الميراَّ ؟ ألب أخ وابن ألب وأخت شقيقتين أختين عن هال  هل  و :مسألة 
 ترَّ ال ألب واألخت ،ألب األخ البن والباقي الثلثان الشقيقتين لألختين
 يعصابهن  لام  إن» .ألب األخاوات  ساقطت  الثلثين استغرقن إذا األبوين من األخواتألن 

 (أخوهن إال يعصبهن ال األخوات) ألن« أخوهن
 . الحكم هذا على العلماء جمهور واتفق
 ؟ ، فكيف نقسم الميراَّ شقيقتين وأختين بنتين عن هال  هل : مسألة
 .تعصيبًا الشقيقات لألخوات والباقي الثلثان للبنتين
 نقسم الميراَّ؟ فكيف شقيقة، وأخت بنت عن هل :مسألة 

 ومعهانو  البناات  ورثت متى أنه والحاصل ،تعصيبًا الشقيقة لألخت والباقي النصف للبنت 
 ماع  األخوات: يقولون ولهذا الغير، مع عصبة يكن الشقيقات األخوات فإن شقيقات، أخوات
 .الغير مع عصبة لكن عصبات، البنات
تنبيه : فأزياد،  البنات  فرض عن ضلف ما بالتعصيب ترَّ ألب أو الشقيقة ألختا 

 والبااقي  نصايبهن،  البناات  فأعِط ألب، أخوات أو شقيقات وأخوات بنات اجتمع إذا يعني
 .تعصيبًا لألخوات
 من هو العاصب  ؟: مسألة 

 معاه  كاان  وإذا واحدة، بجهة كله المال أخذ انفرد إذا ولهذا تقدير، بال يرَّ من : العاصب
 . تقدير بال يرَّ ألنه سقط؛ التركة الفروض استغرقت وإذا بقي، ما أخذ فرض صاحب
 ما هي أقسام العصبة ؟: مسألة 
 [الغير مع وعاصب بالغير وعاصب بالنفس، عاصب] إلى العصبةتنقسم 
 ما هو العاصب بالنفس ؟: مسألة 
 ذَكار  ماع  ألب واألخاوات  الشقيقات واألخوات االبن وبنات البنات :أربعةبالنفس  العاصب
{{ اأُلُنَثَيْيِن َحظِّ ِمُثُل َللذََّكِر أ ْواَلِدكوْم ِفي اللَُّه ُيوِصيكوُم}}: تعالى لقوله ًا،ووصف درجة يساويهن
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{{ اأُلُنَثَياْينِ  َحاظِّ  ِمُثُل َفِللذََّكِر َوِنَساًء ِرَجااًل َإُخَوًة َكانووا َوَإْن}}: تعالى وقوله[ 11: النساء]
 [ .106: النساء]

 من هو العاصب بالغير ؟: مسألة 
 االبان  بنات أو البنات مع ألب واألخوات الشقيقات، األخوات: فقط صنفان الغير مع العصبة

. 
 ؟«الغير مع»و «بالغير» بين العلماء فرق لماذا :مسألة 

 غيارهن،  بسابب  عصبة النساء هؤالء كان: أي للسببية، الباء ألن ؛فواضح «بالغير» أما 
 يعصابهن  لام  الشقيقات األخوات ألن عية؛م هنا  لكن سبب، هنا  فليس «الغير مع» وأما
 .واحدة مسألة في والمعية بالمصاحبة عصبة كن لكن رجال، وال بنات

 

 

 

 

 ما هو ميراَّ أوالد األم  ؟: مسألة  
 . أوالد األم هم اإلخوة واألخوات من األم 

 ألم متى يرثون؟ اإلخوة: مسألة 
 :بشرطين يرثون األم من اإلخوة

 .ميراَّ فال أحدهما وجد فإن وارَّ، الذكور من أصل يوجد وأال وارَّ، فرع يوجد أال 
 فهل يرَّ األخ ألم ؟ ،ألم أخ وعن أٍب أبو هو جد عن هال  هل  لو: مسألة 

 .وارَّ الذكور من أصل لوجوداألخ ألم ال يرَّ  
  وأخ ألم فهل يرَّ األخ ألم ؟ ابن بنت عن هل  لو: مسألة 

 (بنت ابن)َّ لوجود الفرع الواراألخ ألم ال يرَّ  
 في الميراَّ ؟ واألنثى الذكر فيه يتساوى ما الفرائض فيهل يوجد : مسألة 
 .سواء وأنثاهم َفَذَكُرهم األم، من األخوة إال واألنثى الذكر فيه يتساوى ما الفرائض في ليس

 في الميراَّ في األخوة ألم ؟ واألنثى الذكر يتساوى ذامالو قال قائل ل: مسألة 
َكاانَ  َوَماا }}: تعالى اهلل قال وقد ،اهلل حكم هذا أن وهو عليه، اعتراض ال جواب يوجد 

: األحزاب]{{ أ ْمِرِهْم ِمْن اُلِخَيَرةو َلُهُم َيكووَن أ ْن أ ْمًرا َوَرُسولوُه اللَُّه َقَضى َإَذا ُمْؤِمَنٍة َواَل َلُمْؤِمٍن

 ميراَّ أوالد األم( 10)
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 اهلل رضاي  اا  ائشةع المؤمنين أم به احتجت الذي هو ا، اهلل حكم أعني ا وهذا ،[ 36
: قالات  الصالة؟ تقضي وال الصوم تقضي الحائض بال ما: قالت امرأة سألتها حين ا عنها

 ماا  حرورياة،  إنهاا : قالت فلو أسأل، ولكني ال: قالت الخوارج، من يعني! أنت؟ أحرورية
 وتكفيرهم المسلمين دماء فاستحاللهم الخوارج، يقوله ما أصعب ليس ألنه عائشة؛ أجابتها

 بالنص، ا عنها اهلل رضي ا عائشة فاستدلت أسأل، ولكني ال،: قالت لكنها أشد، سلمينالم
 .الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء فنؤمر ذل ، يصيبنا كان: قالت

 َوَرُساولوهُ  اللَُّه َقَضى َإَذا ُمْؤِمَنٍة َواَل َلُمْؤِمٍن َكاَن َوَما}}: تعالى لقوله مسلم لكل ُمْسِكت وهذا 
 . [36: األحزاب]{{ أ ْمِرِهْم ِمْن اُلِخَيَرةو َلُهُم َيكووَن أ ْن اأ ْمًر
تنبيه : قال من: فيقال المجردة، بالرحم يرثون أنهم ألم اإلخوة في بعضهم قول أما 

 الاذكر  باين  ساووى  أنه اهلل على أتشهد: قال أحدًا أن ولو! المجردة؟ بالرحم يرثون إنهم
 لكن أشهد، تقول أن تستطيع ما المجردة؟ بالرحم يرثون ألنهم األم؛ من اإلخوة في واألنثى
: تعاالى  فقاال  فيهاا،  للعقاول  مدخل ال أنه على ا وجل عّز ا اهلل نبه الفرائض مسائل

 يساكت  أن يوجب وهذا ،[ 11: النساء]{{ َنُفًعا َلكوْم أ ُقَرُب أ يلُهْم َتْدُروَن اَل َوأ ْبَناُؤكوْم مَباُؤكوْم}}
 . َيْسَلم حتى التعليل طلب في يتعمق الوأ اإلنسان،
 اَّ األخوة ألم ؟رما هو مي: مسألة 

ميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس ، والثنين فأكثر الثلَّ بالسوية ال يفضل ذكرهم على 
 .أنثاهم 

أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه مان أبياه    :مثال إرَّ الواحد 
لسدس ، ولألخت الشقيقة النصف ولألختين من األب السدس تكملاة  وأمه فلألخت من األم ا
 .الثلثين ، ولألم السدس 

فلألخوين من . أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين : ومثال إرَّ االثنين 
 .األم الثلَّ بالسوية وللشقيقتين الثلثان 

وأختيه منهاا وأخياه   أن يموت شخص عن أخيه من أمه : ومثال إرَّ األكثر من االثنين 
 .فلألخوين واألخت من األم الثلَّ بالسوية ، وللشقيق الباقي .الشقيق
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جميع الفروض الثابتة بالقرمن وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلَّ  :القاعدة األولى
والسدس، يمكن اجتماع واحد منهما مع اآلخر في مسألة واحدة إال الثمن، فال يجتمع ماع  

َّ وال مع الربع، وذل  ألن الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفارع الاوارَّ، وال يوجاد    الثل
ومن شرط إرثها إياه أن ال يوجد فرع وارَّ  -الثلَّ مع الفرع الوارَّ؛ ألن الثلَّ إما لألم 

 .وإما ألوالد األم وال إرَّ لهم أصاًل مع الفرع الوارَّ -
يمكن أن يجتمع زوج وزوجة فاي مساألة   وأما الربع؛ فألنه للزوج مع الفرع الوارَّ، وال 

 .واحدة
 .ال يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إال النصف والسدس :القاعدة الثانية
ال يرَّ بالفرض من الذكور إال الزوج، واألخ من األم، وكذل  األب، والجاد   :القاعدة الثالثة

 .مع الفرع الوارَّ
 :فرض الواحد منهم والمتعدد سواء وهم أربعة أصناف من ذوي الفروض :القاعدة الرابعة

واألخوات ألب إذا فارض لهان   . الزوجات، والجدات، وبنات االبن، إذا فرض لهن السدس
هكذا ذكر الفرضيون فيما رأيت، ويمكن زيادة صنف خامس وهو األب إذا تعادد؛  . السدس

إنهماا  ف. وذل  في وطء الشبهة، إذا وطىء شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافاة بهماا  
يرثانه ميراَّ أب واحد، فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعًا السدس، ولاو انفارد   

 .أحدهما لكان له السدس وحده والباقي لالبن
  
 
 

 ؟ والتصحيحالتأصيل ما الفرق بين : مسألة 

 .تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بال كسر :التأصيل

 .ى الورثة بال كسرتحصيل أقل عدد ينقسم عل: صحيحوالت

 قواعد في الفروض وأهلها

 

 التأصيل والتصحيح
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 .أقل عدد تخرج منه سهامها بال كسر: وأصل المسألة
بعدد رؤوسهم، يجعل الذكر رأسين واألنثى  فإن كان الورثة عصبة نسب، فأصل مسألتهم

 .رأسًا واحدًا، فلو هل  عن ابنين، وابنتين فمسألتهم من ستة لكل ابن اثنان ولكل ابنة واحد
بعدد رؤوساهم، وإن   ن تساووا في المل  فأصل مسألتهموإن كان الورثة عصبة والء فإ

اختلفوا فأصل مسألتهم أقل عدد ينقسم على أنصبائهم من العتيق، فلو هل  عن موليين لكل 
واحد منهما نصفه فالمسألة من اثنين لكل واحد واحد، وإن كان ألحدهما ربعه فالمسألة من 

 .أربعة لذي الربع واحد والباقي لشريكه
أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بال  في الورثة ذو فرض فأصل مسألتهم وإن كان

 .كسر
أقل عادد ينقسام علاى     فإن كان الفرض واحدًا أو اثنين فأكثر من جنس فأصل المسألة

مخرجه، وإن كانت الفروض اثنين فأكثر والجنس مختلف، فأصل المسألة أقل عدد ينقسام  
 .على مخرجيهما

اثنان وثالثة وأربعة وستة وثمانياة   :لفروض سبعة على المشهوروأصول مسائل ذوي ا
 .واثنا عشر وأربعة وعشرون

أو نصفان كزوج وأخت لغير أمفاالثنان لكل مسألة فيها نصف كزوج وعم ،. 
والثالثة لكل مسألة فيها ثلَّ كأم وعم، أو ثلثان كبنتين وعم أو ثلثان وثلَّ كأختين لغير أم 

 .وأختين ألم
أو ربع ونصف كزوج وبنت وعملكل مسألة فيها ربع كزوج وابن واألربعة ،. 

والستة لكل مسألة فيها سدس أو سدسان أو ثالثة، كأم وابن، أو أم وأخ ألم وأخ شاقيق،  
أو أم وأب وبنت وبنت ابن، أو سدس وثلَّ كأم وأخ ألم وعم، أو سدس ونصف كأم وبنت 

ثلَّ كزوج وأم وعم أو نصف وثلثاان  وعم، أو سدس وثلثان كأم وابنتين وعم، أو نصف و
 .كزوج وشقيقتين وعم

أو ثمن ونصف كزوجة وبنت وعموالثمانية لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن ،. 
واالثنا عشر لكل مسألة فيها ربع وسدس كزوج وأم وابن، أو ربع وثلَّ كزوجة وأم وعم، 

 .أو ربع وثلثان كزوجة وشقيقتين وعم
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فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابان، أو ثمان وثلثاان     سألةواألربعة والعشرون لكل م
 .كزوجة وابنتين وعم

]*[أقسام هذه األصول باعتبار العول وعدمه: 
 :ال تخلو فروض المسألة بالنسبة إلى أصلها من أحد ثالثة أمور

 .أن تكون زائدة على أصل المسألة :أحدها
 .أن تكون ناقصة عن أصل المسألة :الثاني
 .كون بقدر أصل المسألة من غير زيادة وال نقصأن ت :الثالَّ

 (العول)فاألول وهو زيادة الفروض على أصل المسألة يسمى 
 (النقص)والثاني وهو نقص الفروض عن أصل المسألة يسمى 

 (العدل)والثالَّ وهو كون الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة وال نقص يسمى 
العول والنقص والعدل أربعة أقسام وهذه األصول السبعة السابقة باعتبار : 

 .أربعة وثمانية: ما يكون ناقصًا دائمًا، وهما أصل :أحدها
 .اثنين وثالثة:  ما يكون ناقصًا أو عاداًل وال يكون عائاًل، وهما أصل :الثاني
 .اثني عشر وأربعة وعشرين: ما يكون ناقصًا أو عائاًل وال يكون عاداًل، وهما أصل :الثالَّ
 .ستة: ما يكون ناقصًا وعاداًل وعائاًل، وهو أصل :الرابع
وبهذا تبين أن الذي يمكن عوله ثالَّ أصول: 

 .أصل ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة :األصل األول 
أن تهل  امرأة عن زوج وأختين شقيقتين فالمسألة من ستة للزوج النصف ثالثة : مثال ذل 

 .لى سبعةولألختين الثلثان أربعة وتعول إ
 .فإن كان معهم أم كان لها السدس واحد وتعول إلى ثمانية

 .فإن كان معهم أخ ألم كان له السدس واحد وتعول إلى تسعة
فإن كان معهم أخ ألم مخر كان له مع أخيه الثلَّ وتعول إلى عشرة، وتسامى الساتة إذا   

 .لكثرة عولها -بالخاء المعجمة  -عالت إلى عشرة أم الفروخ 
أصل اثني عشر وتعول إلى ثالثة عشر وخمسة عشر وسابعة عشار وال    :لثاني األصل ا

 .تعول إلى شفع أبدًا
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أن يهل  هال  عن ثالَّ زوجات وثمان أخوات لغير أم وجدتين، فالمساألة مان   : مثال ذل 
اثني عشر، للزوجات الربع ثالثة لكل واحدة واحد، ولألخوات الثلثان ثمانية لكال واحادة   

فإن كان معهم أخت . السدس اثنان لكل واحدة واحد، وتعول إلى ثالثة عشرواحد وللجدتين 
فإن كانت األخوات ألم أكثر من واحادة  . ألم كان لها السدس اثنان وتعول إلى خمسة عشر

كأربع مثاًل كان لهن الثلَّ أربعة لكل واحدة واحد وتعول إلى سبعة عشار وتسامى هاذه    
( الدينارية الصاغرى )رثات كلهن نساء، وتسمى أيضًا بالجيم ألن الوا( أم الفروج)المسألة 

 .ألن كل أنثى أخذت دينارًا مع اختالف جهاتهن
 .أصل أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط :األصل الثالَّ 

. فالمسألة مان أربعاة وعشارين   : أن يهل  رجل عن زوجة، وابنتين، وأبوين: مثال ذل 
ثان ستة عشر، ولألم السدس أربعاة، ولاألب السادس    للزوجة الثمن ثالثة، وللبنتين الثل
 .أربعة، وتعول إلى سبعة وعشرين

وأما األصول التي ال يمكن عولها فهي أربعة: 
 .أصل اثنين يكون ناقصًا كزوج وعم، ويكون عاداًل كزوج وأخت شقيقة :أحدها 
ختين شاقيقتين  أصل ثالثة يكون ناقصًا كأم وعم، أو بنتين وعم، ويكون عاداًل كاأ  :الثاني 

 .وأختين ألم
 .أصل أربعة يكون ناقصًا دائمًا كزوج وابن، أو زوج وبنت وعم :الثالَّ 
 .أصل ثمانية يكون ناقصًا دائمًا كزوجة وابن، أو زوجة وبنت وعم :الرابع 

  

 
  
 

 

 ما هي العصبة ؟: مسألة 

معه صااحب  جمع عاصب وهو من يرَّ بال تقدير فيرَّ جميع المال إن لم يكن  :العصبة 
فرض ويرَّ باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال ، وال يرَّ شايئا ماع صااحب    

 .فرض استغرق جميع المال 
 .فله جميع المال . أن يموت شخص عن أخيه الشقيق  :مثال إرثه جميع المال 

 باب العصبة
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. أن تموت امرأة عن زوجها وأخويها من أمهاا وأخويهاا الشاقيقين    : ومثال إرثه باقية 
 .صف ولألخوين من األم الثلَّ ، ولألخوين الشقيقين الباقي فللزوج الن

. أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها أخويها الشاقيقين  : ومثال عدم إرثه 
فللزوج النصف ولألم السدس ولألخوين مان األم الثلاَّ وال شاي لألخاوين الشاقيقين      

 .الستغراق الفروض جميع المال 
  

                                    
 

 ما هي أقسام العصبة ؟: مسألة 
]*[ عاصب بنفسه ، وعاصب بغيره ، وعاصب مع غيره  :ينقسم العصبة إلى ثالثة أقسام
. 

 : أ ا فالعاصب بالنفس هم 
 .ا جميع الذكور من األصول والفروع والحواشي االخوة من األم وذوى األرحام  1
 .ور أو اإلناَّ كالمعتق والمعتقة ا جميع من يرَّ بالوالء من الذك 2

 .البنات وبنات االبن واألخوات الشقيقات واألخوات من األب  :ب ا العاصب بالغير هن 
 .ا فالبنات باألبناء  1
ا وبنات االبن بأبناء االبن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فاوقهن  2

 .الثلثين 
 األشقاء ا واألخوات الشقيقات باالخوة  3
 .ا واألخوات من األب باالخوة من األب  4

 .فترَّ كل واحدة من هوالء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ األنثيين 

 أقسام العصبة
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أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما جميع المال ، لاه ساهمان    :مثال ذل  في البنات 
 .ولها سهم واحد 

فللبنت النصاف  . ه وبنت ابنه وابن ابنه أن يموت شخص عن بنت :ومثاله في بنات االبن 
 .والبن االبن وبنت االبن الباقي ، له سهمان ولها سهم واحد 

أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنتين الثلثان ، والبان   :مثال أخر 
ن أ:ومثاله في األخوات الشقيقات .ابن االبن وبنت االبن الباقي له سهمان ولها سهم واحد 

يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما جميع المال له سهمان ولهاا ساهم   
أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبياه  : ومثاله في األخوات من األب . واحد 

وال تعصوب امرأة بأحد من الذكور سوى .فلهما جميع المال ، له سهمان ولها سهم واحد . 
. ال ُيعصِّب أخته وال عمته وال ابنة عمه والعم ال يعصاب العماة    هؤالء األربعة فابن األخ

أن يموت شاخص عان   : مثال ذل  في ابن األخ .وابن العم ال يعصب أخته وال ابنة عمه 
ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق فللبنت النصف والبن األخ الشقيق البااقي وال  

ت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من األب أن يمو: مثال أخر .شي لبنت األخ الشقيق 
فللشقيقتين الثلثان ، والبن األخ الباقي وال شي لألخات لعادم مان    . وابن أخيه من األب 

أن يموت شخص عن عمه وعمته فللعم جميع الماال وال شاي   : يعصبها ومثاله في العم 
بن العم جمياع  أن يموت  شخص عن ابن عمه وبنت عمه فال:  للعمة ومثاله في ابن العم 
األخوات الشقيقات واألخاوات مان   : جا ا والعاصب مع الغير .المال ، وال شي لبنت العم 

األب مع من يرَّ بالفرض من الفروع، فتكون األخوات الشقيقات بمنزلة االخوة األشاقاء  
 .واألخوات من األب بمنزلة االخوة من األب 

 
 

 

 

 

 . األقرب منزلة ثم األقوى يرَّ العصبة بالترتيب فيقدم األسبق جهة ثم 
 

 ترتيب العصبة
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فاألسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعده والجهات أربع بنوة وأباوة   ا فأما الجهة  أ
 :وفروع أبوه ووالء

 يدخل فيها األبناء وأبناؤهم وإن نزلوا  ا فالبنوة 1
 .واألبوة يدخل فيها اآلباء وأبناؤهم وإن علوا  ا 2
 .ة واألعمام األشقاء أو من األب وأبناؤهم وإن نزلوا يدخل فيها اإلخو ا وفروع األبوة 3
 .ويدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وإلى هذه الجهات األربع  ا والوالء4

 .فمن كان في جهة من هذه الجهات قودِّم في التعصيب على من بعده 
 .تعصيبا أن يموت شخص عن أبيه وابنه فلألب السدس فرضا ولالبن الباقي : مثاله 

 .أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فلألب جميع المال تعصيبا : مثال ثان
 .أن يموت شخص عن عمه ومعتقه فللعم جميع المال تعصيبا : مثال ثالَّ
 .أن يموت شخص عن أمه ومعتقه فلألم الثلَّ وللمعتق الباقي تعصيبا : مثال رابع 

 .هة واحدة قودِّم األقرب منزلة من الميت ب ا وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في ج
 .فاألقرب في جهة البنوة واألبوة من كان أقل واسطة إلى الميت 

واألقرب في جهة فروع األبوة فروع األب وهم اإلخوة وأبناؤهم وإن نزلوا األقرب فاألقرب 
األب  ، ثم فروع أبى األب وهم األعمام وأبناؤهم وإن نزلوا األقرب فاألقرب ثم فاروع جاد  

 وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا األقرب فاألقرب
 فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه واألقرب في فروع كال  : وهكذا نقول

 .أب أقلهم واسطة إليه 
 المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب: واألقرب في جهة الوالء 
 .نه وابن ابنه فلالبن جميع المال تعصيبا أن يموت شخص عن اب: مثاله في جهة البنوة  

 .أن يموت شخص عن أبيه وجده فلألب جميع المال تعصيبا: ومثاله في جهة األبوة 
فالبان  . أن يموت شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه : ومثاله في جهة فروع األبوة 

 .ابن ابن العم جميع المال تعصيبا 
 .وابن ابن عمه فالبن العم جميع المال تعصيبا  أن يموت شخص عن ابن عمه: ومثال ثان 
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فالبن المعتق جميع . أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه  :ومثاله في جهة الوالء 
 .المال تعصيبًا 

أن يموت شخص عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه فالبن ابن ابن أخاي   :مثال ثان 
 .المعتق جميع المال تعصيبا

قوٌدم األقوى صلة بالميت  فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة جا ا واما القوة 
وهو من يدلى باألبوين على من يدلى باألب وحده وال يتصور التقديم بالقوة أال فاي جهاة   

أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من األب فللشاقيق جمياع   : مثاله .فروع األبوة 
 .المال تعصيبا 
فالبان عماه   . شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه مان األب   أن يموت: مثال ثان  

 .الشقيق جميع المال تعصيبا 
  
 
 
 

 ما هوالحجب لغَة واصطالحا؟: مسألة 

 .منع مستحق اإلرَّ من اإلرَّ كله أو بعضه : المنع واصطالحًا :الحجب لغة
أن يكاون فاي   : بوصف وحجب بشخصافالحجب بالوصاف    حجب :وينقسم ألي قسمين 

والمحجوب به يكون ( اختالف الدين والرق والقتل ) اإلرَّ مانع من موانع اإلرَّ مستحق 
أن يموت شخص عن أمه وأختاه مان   :  مثاله .عليه  كالمعدوم فال يحجب غيره وال يؤثر

أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين وعمه فلالم الثلَّ ولألخت من األب النصاف  
 األب  وللعم الباقي ، وال شي لألخ من

 باب الحجب
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 .أن يكون مستحق اإلرَّ محجوبا بشخص أخر :  الحجب بالشخص 
 : أ ا ففي األصول 

 .ا كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور  1
 .فلألب المال وال شي للجد . أن يموت شخص عن أبيه وجده : مثاله 

 .ا وكل أنثى تحجب من فوقها من اإلناَّ  2
 .م الثلَّ وللعم الباقى وال شي للجدة أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فلأل: مثاله 

 .كل ذكر يحجب من تحته : ب  ا وفى الفروع 
أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت ابنه فلالبن المال وال شي البان االبان   : مثاله 

 .وبنت االبن 
 : جا ا وفى الحواشي 

 .ا جميع الحواشي يحجبون بالذكور من األصول أو الفروع  1
 فلألب المال وال شي للشقيق . موت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق أن ي :مثاله  

  .أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة فلالبن المال وال شي للشقيقة  :مثال مخر 
 .ا اإلخوة من األم يحجبون أيضا باإلناَّ من الفروع  2

يق مثاله أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق فللبنت النصاف و للشاق  
 .الباقى وال شي لألخ من األم 

  .ا اإلخوة من األب يحجبون بالذكور من األشقاء  3
أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق فلألخت من األم : مثاله  

 .السدس ولألخ الشقيق الباقي وال شي لألخت من األب 
 :وفى التعصيب 

 ا األسبق جهة يحجب من بعده 1
 قرب منزلة يحجب األبعدا األ 2
 .وسبق شرح ذل  وأمثلته . ا األقوى  قرابة يحجب األضعف  3
  
  
 

 باب المناسخات
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 ما هي المناسخات ؟: مسألة 
جمع مناسخة وهي في اصطالح الفرضيين أن يموت وارَّ فأكثر قبال قسامة    المناسخات

 .التركة
 ما هي أحوال المناسخات ؟: مسألة 

 :وأحوال المناسخة ثالثة
أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة األول من غير اختالف، فنقسم التركاة   :لىاألوالحالة 

 .على من بقي كأن الميت األول مات عنهم
 .فلو هل  هال  عن ثالثة أبناء ثم مات اثنان منهم واحدًا بعد اآلخر عمن بقي فالمال له

غياره، ففاي هاذه    أن يكون الميت الثاني من ورثة األول وورثته ال يرثون  :الحال الثانية
الحال نصحح مسألة الميت األول ونعرف سهم كل وارَّ منها، ثم نصحح مسألة من ماات  

. أن تنقسم أو تبااين أو توافاق   بعده ونقسم سهامه من المسألة األولى على مسألته، فإما
 .فإن انقسمت صحت مما صحت منه األولى وكانت األولى هي الجامعة

وإن وافقتها فأثبت وفقها، ثم انظر بين المثبات  . المسألةوإن باينت سهامه مسألته فأثبت 
من المسائل بالنسب األربع وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما سبق في النظر بين الساهام  

 .والرؤوس، ثم اضرب الحاصل في مسألة الميت األول فما بلغ فهو الجامعة ومنه تصح
به، فإن كان صاحبه حيًا أخاذه،  وعند القسم من له شيء من األولى فاضربه فيما ضربتها 

وإن كان ميتًا فاقسمه على مسألته، فما حصل فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد 
 .من ورثته

ثم بعد ذل  اجمع ما حصل من أسهم الجامعة، فإن طابق ما صحت منه فالعمل صحيح، وإن 
 .زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده

زوجة وثالثة بنين، ثم يموت أحدهم عان ثالثاة أبنااء     أن يهل  رجل عن : مثال االنقسام
. وبنت، والثاني عن ابنين وثالَّ بنات فمسألة األول من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين

ومسألة الميت الثالَّ . ومسألة الميت الثاني من سبعة. للزوجة الثمن ثالثة ولكل ابن سبعة
لمسألتان مما صحت منه األولاى  وسهام كل ميت منقسمة على مسألته فتصح ا. من سبعة

 . أربعة وعشرين



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      130 

أن يهل  هال  عن زوجة وابنين ثم يموت أحدهما عن ثالثة أبناء، والثاني  : ومثال المباينة
فمسألة الميت األول من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة اثنان ولكل . عن أربعة أبناء

ميت الثالَّ من أربعة، وساهام كال   ومسألة ال. ومسألة الميت الثاني من ثالثة. ابن سبعة
ميت تباين مسألته فنثبت كامل المسألتين ثالثة وأربعة وبينهما تباين، فنضارب إحاداهما   
باألخرى يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم، نضربه فيما صحت منه مساألة الميات األول   

ثنان فاي  فللزوجة من المسألة األولى ا. ستة عشر يبلغ مائة واثنين وتسعين وهي الجامعة
فاقسام  . اثني عشر بأربعة وعشرين، ولكل ابن منها سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين

نصيب االبن األول على مسألته ثالثة يحصل ثمانية وعشرون، وهو جزء ساهم مساألته   
يضرب به سهم كل واحد من ورثته يكن لكل ابن ثمانية وعشرون، واقسم نصايب االبان   

أربعة وثمانين على مسألته أربعة يحصل واحد وعشرون، وهاو  الثاني من المسألة األولى 
 .جزء سهم مسألته يضرب به نصيب كل واحد من ورثته يكن لكل ابن واحد وعشرون

أن تهل  امرأة عن زوج وأربعة بنين، ثم يموت أحد األبناء عان ابناين    :ومثال الموافقة
الميت األول من أربعة وتصاح   فمسألة. وابنتين ويموت الثاني عن ثالثة أبناء وثالَّ بنات

ومسألة الميت الثاني من ستة والثالاَّ مان   . للزوج أربعة ولكل ابن ثالثة. من ستة عشر
تسعة، وكل مسألة بينها وبين سهام المورَّ فيها موافقة بالثلَّ، فنرد الساتة إلاى ثلثهاا    

ينين نضارب  اثنين والتسعة إلى ثلثها ثالثة، ثم ننظر بين االثنين والثالثاة نجادهما متباا   
أحدهما في اآلخر يحصل ستة، نضربها في مسألة الميت األول ساتة عشار تبلاغ ساتة     
وتسعين وهي الجامعة، فللزوج من المسألة األولى أربعة في ستة بأربعة وعشرين، ولكال  
واحد من االبنين الحيين ثالثة في ستة بثمانية عشر، وللميت الثاني من األولى ثالثاة فاي   

، فاقسمها على مسألته ستة يخرج ثالثة وهو جزء سهم مسألته، فاضرب ستة بثمانية عشر
وللميات الثالاَّ مان    . به نصيب كل واحد من ورثته يكن لكل ابن ستة ولكل بنت ثالثاة 

المسألة األولى ثالثة في ستة بثمانية عشر، فاقسمها على مسألته تسعة يكن الحاصل اثنين 
صيبه من مسألته مضروبًا في جزء الساهم  وهو جزء سهمها، فأعط كل واحد من ورثته ن

 .يكن لكل ابن أربعة ولكل بنت اثنان
 :ما سوى الحالين األوليين ولها ثالَّ صور :الثالثة ةالحال
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 .أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت األول مع االختالف: إحداها
 .أن يكون ورثة الثاني من ورثة األول وغيرهم: الثانية
 .أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة األول :الثالثة

وفي هذه الحال في جميع صورها نصحح مسألة الميت األول ونعرف سهم كل وارَّ منهاا  
ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهامه من األولى عليها، فإن انقسمت صحت الثانية 

ددتها إلاى وفقهاا وإن   مما صحت منه األولى، وإن لم تنقسم فإن وافقت سهامه مسألته ر
باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة ثم اضرب الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين فاي  

 . (الجامعة)مسألة الميت األول فما بلغ فمنه تصح ويسمى 
وعند القسم من له شيء من المسألة األولى فأعطه إياه من الجامعة فيما إذا كانت ساهام  

لته وإن لم تكن منقسمة فاضربه فيما ضربت به المساألة األولاى   الثاني منقسمة على مسأ
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في الخارج بقسمة سهام مورثه علاى مساألته إذا   
كانت منقسمة وإال أخذه مضروبًا في جميع سهام مورثه عند التباين أو وفقها عند التوافق 

ن المسألة األولى إلى نصيبه مان المساألة   ومن كان وارثًا من المسألتين جمعت نصيبه م
الثانية ثم اجمع أسهم الورثة من الجامعة فإن طابقها فالثابت في  صحيح وإن زاد أو نقص 

 .فالعمل غير الثابت في  صحيح فأعده
فإن مات ميت ثالَّ عملت له مسألة أخرى بعد عمل جامعة لمن قبله وهكاذا كلماا تعادد    

 .مستقلة وجامعة األموات عملت لكل واحد مسألة
وبهذا تبين أن الفرق بين هذه الحال وبين الحال الثانية أن هذه ال بد فيها لكل ميات مان   

أما الحال الثانية فيجمع األموات كلهم فاي جامعاة واحادة، واهلل    . مسألة مستقلة وجامعة
 .أعلم

 : وإلي  أمثلة لهذه الحال لكل صورة مثال
  عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها ثم تماوت  أن يهل  هال : فمثال الصورة األولى

إحدى البنتين عمن بقي ثم الثانية عمن بقي فالمسألة األولى من ثمانية وتصح من اثناين  
للزوجة أربعة ولالبن أربعة عشر ولكل بنت سبعة ومسألة البنت األولاى وهاي   . وثالثين

لألم السدس واحد ولألخات   الميت الثاني من ستة ألن ورثتها أم وأخت شقيقة وأخ من أب
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النصف ثالثة والباقي اثنان لألخ وسهامها من األولى سبعة وهي مباينة لمسألتها فاضارب  
مسألتها ستة في ما صحت منه األولى اثنين وثالثين تبلغ مائاة واثناين وتساعين وهاي     
الجامعة فللزوجة من المسألة األولى أربعة مضروبة في المساألة الثانياة ساتة بأربعاة     
وعشرين ومن المسألة الثانية واحد مضروب في سهام المورَّ سبعة بسبعة الجميع واحد 
وثالثون ولالبن من المسألة األولى أربعة عشر مضروبة في المسألة الثانية ساتة بأربعاة   
وثمانين ومن المسألة الثانية اثنان مضروبان في سهام المورَّ سبعة بأربعة عشر الجميع 

الباقية من المسألة األولى سبعة مضروبة في المسألة الثانية ساتة   ثمانية وتسعون وللبنت
باثنين وأربعين ولها من الثانية ثالثة مضروبة في سهام مورثها سبعة بواحاد وعشارين   

 .الجميع ثالثة وستون
 .انتهى عمل مسألة الميت الثاني وجامعته

ها أم وأخ ألب لاألم الثلاَّ   أما مسألة الميت الثالَّ وهي البنت الثانية فمن ثالثة ألن ورثت
واحد والباقي لألخ ألب وسهامها ثالثة وستون منقسمة على مسألتها وجزء سهمها واحاد  
وعشرون، فلألم منها واحد في واحد وعشرين بواحد وعشرين أضفها إلى نصايبها مان   
الجامعة واحد وثالثين يكن المجموع اثنين وخمسين ولألخ منها اثنان في واحد وعشارين  

 .ين وأربعين أضفها إلى نصيبه من الجامعة ثمانية وتسعين يكن المجموع مائة وأربعينباثن
أن يهل  هال  عن ثالثة أبناء ثم يموت أحدهم عن بنت ومن بقاي   :ومثال الصورة الثانية

ويموت الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي فمسألة الميت األول تصح من ثالثة لكل ابن واحد 
أربعة للبنت اثنان ولكل أخ واحد وهي مباينة لسهامه فنضربها في  ومسألة الثاني تصح من

المسألة األولى ثالثة تبلغ اثنتي عشر وهي الجامعة لكل ابن من المساألة األولاى واحاد    
مضروب في المسألة الثانية أربعة بأربعة ومن المسألة الثانية واحد مضروب فاي ساهام   

نين من الجامعة عشرة وللبنت من المساألة  مورثه واحد بواحد الجميع خمسة فنصيب االب
 .الثانية اثنان مضروبان في سهام مورثها واحد باثنين

ومسألة الميت الثالَّ من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والبااقي ثالثاة   
لألخ وهذه المسألة مباينة لسهام الميت من الجامعة فنضربها في الجامعة اثني عشر تبلاغ  

لالبن الحي من الجامعة األولى خمسة مضروبة في مسألة الميت . سعين ومنه تصحستة وت
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الثالَّ ثمانية بأربعين وله من المسألة الثالثة ثالثة مضروبة في ساهام مورثاه خمساة    
بخمسة عشر ومجموع ما له من الجامعة وهذه المسألة خمسة وخمسون ولبنات الميات   

ن في مسألة الميت الثالَّ ثمانياة بساتة عشار    الثاني من الجامعة األولى اثنان مضروبا
ولزوجة الميت الثالَّ من مسألته واحد مضروب في سهامه من الجامعة خمساة بخمساة   

 .ولبنته أربعة مضروبة في سهامه من الجامعة خمسة بعشرين
أن يهل  هال  عن ابنين ثم يموت أحدهما عن ثالثة أبناء ثم يماوت   :ومثال الصورة الثالثة

اء عن ابنين فمسألة الميت األول من اثنين لكل ابن واحد ومسألة الميت الثاني من أحد األبن
ثالثة لكل ابن واحد وهي تباين سهام مورثهم من المسألة األولى فاضربها في األولى اثنين 
تبلغ ستة وهي الجامعة لالبن من المسألة األولى واحد مضروب في المسألة الثانية ثالثاة  

 .في الثانية واحد مضروب في سهام مورثه واحد بواحدبثالثة ولكل ابن 
ومسألة الميت الثالَّ من اثنين لكل ابن واحد وهي تباين سهام مورثهماا فنضاربها فاي    
الجامعة األولى ستة تبلغ اثني عشر ومنه تصح البن الميت األول من الجامعة األولى ثالثة 

من أبناء الميت الثاني من الجامعاة  مضروبة في مسألة الميت الثالَّ اثنين بستة ولكل ابن 
واحد مضروب في مسألة الميت الثالَّ اثنين باثنين ولكل ابن من ابني الميت الثالَّ واحاد  

 .من مسألته مضروب في سهامه من الجامعة واحد بواحد
 في المناسخات  عمل الشبا: 

لم حساابها  اعلم أن عمل المناسخات من أصعب علم الفرائض وأحوجها إلى معرفة تامة بع
ومما يسهله طريقة الشبا  التي وضعها الفرضيون لهذا الغرض ونحن نذكر هنا ما تحصل 

 :به الفائدة إن شاء اهلل فنقول
 :سبق أن للمناسخات ثالثة أحوال

أن يكون ورثة الثاني بقية ورثة األول من غير اختالف فهذه الحال ال تحتاج إلاى  : إحداها
 .بقيعمل شبا  ألنها تقسم على من 

وإنما نحتاج إلى عمل الشبا  في الحالين اأُلخريين وسنضع أمام  من كل حال مثااًل تقيس 
 :عليه، فخذ المثال الثاني من الحال الثانية وهو
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رجل مات عن زوجتيه وابنيه ثم مات أحد االبنين عن ثالثة أبناء والثاني عن أربعة وهاذه  
 . صورتها في الشبا 

  
 24         2 جه

         ت 0 ابن

     ت     0 ابن

 21     1 ابن    

 21     1 ابن    

 21     1 ابن    

 21 1 ابن        

 21 1 ابن        

 21 1 ابن        

 21 1 ابن        

              

  
 :تأمل هذا الشبا  تجد أننا عملنا ما يلي

 .في مربع خاصوضع جدول خاص لورثة الميت األول كل واحد  - 1
 .ثم وضع جدول لمسألته ووضع سهم كل وارَّ بإزائه - 2
ثم وضع جدول لورثة الميت الثاني بحيَّ تنزل حقولهم عن حقول ورثة الميات األول   - 3

 .ألنهم غيرهم
 .ثم وضع جدول لمسألة الميت الثاني وسهم كل وارَّ بإزائه - 4
ولهم عن ورثة من قابلهم ألنهام   ثم وضع جدول لورثة الميت الثالَّ بحيَّ تنزل حق - 5

 .ليسوا منهم
 .وضع جدول لمسألته وسهم كل وارَّ بإزائه - 6
 .وضع جدول خاص بالجامعة ووضع سهم كل وارَّ من كل مسألة بإزائه في الجامعة - 7

61 
 

3 
 

4 
 

691 
 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      135 

بإزائه إشارة إلى موته ولو كان الميت أنثاى لوضاعنا   ( ت)أننا رمزنا للميت بحرف  - 8
 (.تت)

وللجاد  ( جاه )وللزوجة ( ج)في الشبا  بالرمز لالختصار فيرمز للزوج  وهكذا يكون العمل
ولألخات ألب  ( خب)ولألخ ألب ( قه)ولألخت الشقيقة ( ق)ولألخ الشقيق ( ده)وللجدة ( د)
وإذا كان في المسألة زوج أو زوجة وأوالد فاإن  ( ختم)ولألخت ألم ( خم)ولألخ ألم ( ختب)

باأللف إن كاان الميات   ( ها)ن كان الميت الزوجة و إ( ها)كانوا منهما كتب بإزاء الولد 
 ( .غ)الزوج وإن لم يكن األوالد منهما كتب بإزاء الولد 

وضع قوس فوق كل مسألة وعلى كل قوس عدد وهو جزء سهم المسألة التي تحتاه   - 9
وضع فوقها ليضرب به سهم كل وارَّ منها فجزء سهم المسألة األولى هو أقل عدد ينقسم 

ت منها مسائل األموات اآلخرين وجزء سهم األموات اآلخرين هاو الحاصال   على ما صح
 .بقسمة نصيبهم من األول مضروبًا بجزء سهمها على مسائلهم

أن يكون ورثة الميت الثاني هام بقياة   : وإلي  مثااًل من الحال الثالثة للصورة األولى وهي
 :ورثة الميت األولى مع االختالف وهي

تين منها وابن من غيرها ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقاي ثام   رجل مات عن زوجة وابن
 . وهذه صورتها في الشبا  -أيضًا  -ماتت الثانية عمن بقي 

  
 52 1 أم 31 1 أم 4 جه

بناات 
 ها

           تت 0

بناات 
 ها

     تت 63 3 قه 0

 140 2 خب 91 2 خب 14 ابن غ

  
منفردة وهذا ليس بغريب فقد مر علي  في  تأمل هذا الشبا  تجد أننا عملنا لكل ميت مسألة

 :المثال األول، لكن الغريب علي  شيئان

31 
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91 
 

691 
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أننا وضعنا اسم كل وارَّ في المسائل األخيرة بإزاء اسمه في المساألة األولاى    :أحدهما
ووضعنا أسهمه من المسائل كلها بإزاء اسمه في الجامعة وذل  ألن الوارَّ فاي األولاى   

 .وارَّ فيما بعدها
أننا عملنا لكل ميت جامعة ولم نجعل األموات كلهم في جامعة واحدة لما مر ب  في  :الثاني
 .القواعد

وهكذا لو فرضنا أن ورثة الثاني خليط من ورثة األول وغيرهم فإننا نعمل كهذا العمال إال  
 :أننا نضع حقواًل أسفل للورثة الجدد الذين ليسوا من ورثة األول كما في المثال اآلتي

ن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها ثم ماتت إحدى البنتين عن زوج ومان  رجل مات ع
 . بقي، ثم ماتت البنت الثانية عن زوج وابن ومن بقي

فمسألة الميت األول تصح من اثنين وثالثين، سهام الميت الثاني منها سبعة ومسألته مان  
لثالَّ من اثناي  سبعة، فهي منقسمة عليها فصحت مما صحت منه األولى، ومسألة الميت ا

عشر وسهامه من الجامعة عشرة فهي توافقها بالنصف فنضارب نصاف مساألته ساتة     
بالجامعة اثنين وثالثين تبلغ مائة واثنين وتسعين للزوجة في المسألة األولى التي هاي أم  
فيما بعد ذل  أربعون ولالبن في المسألة األولى أربعة وثمانون وال شيء لاه مان غيار    

وللزوج في المسألة الثانية ثمانية عشر، وللزوج في المسألة الثالثة خمسة المسألة األولى 
 .عشر ولالبن خمسة وثالثون
 :وإلي  صورتها في الشبا 

  
  

 40 2 أم 5 1 أم 4 جه

بناات 
 ها

           تت 0

بناات 
 ها

     تت 10 3 قه 0

 14     14     14 ابن غ
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 11     3 3 ج    

 15 3 ج          

 35 0 ابن          

  
تأمل هذا الشبا  تجد أننا لم نعمل فيه شيئًا جديدًا عما سبق في الشبا  الذي قبله سوى أننا 
نزلنا حقواًل بعدد الورثة الجدد في المسألتين األخيرتين وهم زوج البنت األولى وزوج وابن 

 .البنت الثانية
  
 
 

 
 ما هو الرد ؟: مسألة 

 .لفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب الرد إضافة ما يبقى بعد ا
 .فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إال الزوجين فال يرد عليهما 

 :واعلم أنه ال يخلو أهل الرد من حالين
 .أن ال يكون معهم أحد من الزوجين :إحداهما
 .أن يكون معهم أحد الزوجين :الثانية

ميع المال فرضًا وردًا، وإن كان أكثار  ففي الحال األولى إن كان المردود عليه واحدًا أخذ ج
 .من واحد وهم من جنس واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم

وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان فأكثر فأصل مسائلهم من ستة، وترجع بالرد إلى العدد 
 .الذي تنتهي به فروضها

 .فلو هل  هال  عن بنت فلها المال كله فرضًا وردًا
 .ات فمسألتهن من أربعة لكل واحدة واحدولو هل  عن أربع بن

ولو هل  عن جدة وأخ ألم فالمسألة من ستة للجدة السدس واحد ولاألخ السادس واحاد    
وترجع بالرد إلى اثنين فإن كان بدل الجدة أم صار لها الثلَّ اثنان ولألخ السادس واحادًا   

م السادس واحاد   وترجع بالرد إلى ثالثة، فإن كان بدل األخ بنت فلها النصف ثالثة ولاأل 

 باب الرد



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      131 

وترجع بالرد إلى أربعة فإن كان معهم بنت ابن صار للبنت النصف ولبنت االبان السادس   
 .تكملة الثلثين ولألم السدس واحد وترجع بالرد إلى خمسة

وهي أن يكون معهم أحد الزوجين فنعمل مسألة الزوجية من مخرج : وأما في الحال الثانية
ت في  صحيح، ثم إن كان صاحب الرد واحادًا أخاذ   فرضها ونصححها إن احتاجت للتالثاب
 .الباقي بعد فرض الزوجية فرضًا وردًا

وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من جنس قسمت الفاضل بعد فارض الزوجياة علايهم    
كفريق فإن انقسم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية وإال ضاربت مساألة   

 .فما بلغ فمنه تصح الرد في مسألة الزوجية أو في وفقها
وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من أجناس فصحح مسألة الرد من أصل ستة ثام اقسام   
الفاضل بعد فرض الزوجية عليها فإن انقسم صحت المسألتان من أصل واحد وإال ضاربت  

 .مسألة الزوجية في مسألة الرد أو وفقها فما بلغ فمنه تصح
مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في مسألة الرد عناد  وإذا أردت القسم فقل من له شيء من 

التباين أو وفقها عند التوافق أو بواحد عند االنقسام ومن له شيء من مسألة الارد أخاذه   
مضروبًا في الفاضل بعد فرض الزوجية عند التباين أو وفقه عناد التوافاق أو بالخاارج    

 .سامبقسمة الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد عند االنق
]*[وإلي  أمثلة لما سبق : 
هلكت امرأة عن بنت وزوج، فمسألة الزوجية من أربعة للزوج الربع واحد  :المثال األول

 .والباقي للبنت فرضًا وردًا
هل  هال  عن زوج وثالَّ بنات، مسألة الزوجية من أربعة للزوج الرباع   :المثال الثاني

رض الزوج منقسم عليها فتصح المسألتان مان  واحد ومسألة الرد من ثالثة والباقي بعد ف
أربعة فلو كانت البنات أربعًا باينت مسألة الرد للفاضل بعد فرض الازوج فنضاربها فاي    
مسألة الزوجية تبلغ ستة عشر، للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في مسألة الارد  

ض الزوجية ثالثة أربعة بأربعة ولكل بنت من مسألة الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فر
 .بثالثة
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ولو كانت البنات ستًا لكانت مسألتهن من ستة وهي توافق الفاضل بعاد فارض الزوجياة    
بالثلَّ فنردها إلى ثلثها اثنين ونضربه في مسألة الزوجية أربعة تبلغ ثمانية ومنه تصاح،  

من  للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في وفق مسألة الرد اثنين باثنين ولكل واحدة
 .البنات واحد مضروب في وفق الفاضل بعد فرض الزوجية واحد بواحد

َّأن يهل  هال  عن زوجة وأم وأخ من أم، فمسألة الزوجياة مان أربعاة     :المثال الثال
للزوجة الربع واحد ومسألة الرد من ستة وترجع بالرد إلى ثالثة، لألم اثنان ولألخ واحاد  

 والباقي بعد
  سألة الرد فتصح المسألتان من أصل واحدفرض الزوجة منقسم على م

فلو كان بدل األم جدة رجعت مسألة الرد إلى اثنين بينها وبين الفاضل بعد فرض الزوجاة  
تباين فنضربها في مسألة الزوجية أربعة تبلغ ثمانية ومنه تصح، للزوجاة مان مساألة    

لرد واحد مضروب الزوجية واحد مضروب في مسألة الرد اثنين باثنين وللجدة من مسألة ا
 .في الفاضل بعد فرض الزوجة ثالثة بثالثة ولألخ من األم كذل 

ولو كان مع األخ ألم أخوان مخران صارت مسألة الرد من ثالثة للجدة واحد ولإلخوة اثنان 
ال ينقسم عليهم ويباين فنضرب رؤوسهم ثالثة في ثالثة بتساعة والفاضال بعاد فارض     

فنرد مسألة الرد إلى وفقها ثالثة ونضربه في مسألة الزوجية الزوجية ثالثة يوافقها بالثلَّ 
أربعة تصح من اثني عشر، للزوجة من مسألة الزوجية واحد مضروب في وفاق مساألة   
الرد ثالثة بثالثة وللجدة من مسألة الرد ثالثة مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجة 

فرض الزوجة واحد بستة لكل أخ  واحد بثالثة ولإلخوة ستة مضروبة في وفق الفاضل بعد
 .اثنان

وإن شئت أن تعمل مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين على طريقة الشبا  التي عرفتها في 
باب المناسخة فاعمل جدواًل لمسألة الزوجية ثم جدواًل لمسألة الرد واضاعًا لكال مساألة    

 .خامسًا للجامعة بينهما للسهام ثم تضع جدواًل: ألسماء الورثة، والثاني: جدولين أحدهما
تنبيه :   وقع في عبارة بعض الفرضيين أن الفاضل بعد فرض الزوجية ال يمكان أن

يكون موافقًا لمسألة الرد إذا كان أهل الرد من أجناس بل إما منقسم أو مباين، ولكن هاذا  
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ون ما لم تحتج مسألة الرد لتالثابت في  صحيح فإن احتاجت لتالثابت في  صحيح فقاد يكا  
 .بينهما موافقة كما في المثال األخير الذي مّثلنا، واهلل أعلم

 
 

 
 من هم ذوو األرحام ؟: مسألة 

 كل قريب ليس بذي فرض وال عصبة  :ذوو األرحام 
 :  فذوو األرحام من األصول 

 .ا كل ذكر حال بينه وبين الميت  أنثى كأبى األم وأبى الجدة  1
 .وبين الميت أنثى كأم أب األم  ا كل أنثى أدلت بذكر حال بينه 2

 كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت  :ومن الفروع 
 :ومن الحواشي 

 .ا كل ذكر أدلى بأنثى إال االخوة من األم كالخال وابن األخ من األم وابن األخت  1
 .ا جميع اإلناَّ سوى األخوات كالعمة والخالة وبنت األخ 2

 واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه ويرثون بالتنزيل فينزل كل 
أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه مان أماه   : مثاله 
 .وخاله 

فالبن األخت الشقيقة النصف النه بمنزلة أمه ولبنت األخت من األب السدس تكملة الثلثاين  
نه بمنزلة أبيه وللخال السدس النه بمنزلاة  ألنها بمنزلة أمها والبن األخ من األم السدس ال

 .األم 
 قسمة التركات

  
 ما المقصود بقسمة التركات ؟: مسألة 

 .المقصود بقسمة التركات إعطاء كل وارَّ من التركة ما يستحقه شرعًا
 ما هي طرق قسمة التركات ؟: مسألة 
 ما يليقد ذكر الفرضيون رحمهم اهلل لقسمة التركة طرقًا كثيرة نذكر منها: 

 ذوو األرحام
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طريق النسبة وهو أن تنسب سهم كل وارَّ من المسألة إليها وتعطيه مان التركاة    :األول
بمثل تل  النسبة وهذا أعم الطرق نفعًا ألنه يعمل به فيما يقبل القسامة كالادراهم وماا ال    

 .يقبلها كالعبد
ساتة،  زوج وأم وأخت شقيقة والتركة ثمانون فالمسألة من  أن تهل  امرأة عن :مثال ذل 

للزوج النصف ثالثة ولألم الثلَّ اثنان ولألخت النصف ثالثة وتعول إلى ثمانية ونسبة سهم 
الزوج إلى المسألة ربع وثمن فأعطه من التركة ربعًا وثمنًا ثالثين ونسبة ساهم األم إلاى   
المسألة ربع فأعطها ربع التركة عشرين ونسبة سهم األخت إلاى المساألة رباع وثمان     

 . ركة وثمنها ثالثينفأعطها ربع الت
أن تضرب سهم كل وارَّ في التركة وتقسم الحاصل على ما صاحت مناه    :الطريق الثاني

المسألة فما حصل فهو نصيبه ففي المثال السابق تضرب سهم الزوج ثالثاة فاي التركاة    
صحت منه المسألة ثمانية يحصل ثالثون فهي  ثمانين تبلغ مائتين وأربعين فاقسمها على ما

ن التركة وتفعل كذل  بسهم األخت وتضرب سهم األم اثنين في التركة ثمانين يبلغ نصيبه م
 .مائة وستين فاقسمها على مصح المسألة ثمانية يحصل عشرون وهو سهم األم من التركة

فإن حصل في نصيب أحد الورثة كسر فحول المسألة إلى أضالعها وهي األعداد التاي إذا  
ويحسن أن تبدأ باألكبر فاألكبر، فإذا ضربت سهم أحد  ضربت بعضها ببعض خرجت المسألة

من الورثة في التركة فاقسمه على الضلع األصغر، فإن بقي كسر فضاعه تحتاه واقسام    
الحاصل الثابت فيصحيح على الضلع الثاني، وهكذا حتى تصل إلى التركة فضع ماا تبقاى   

 .مع  تحتها وهو نصيب الوارَّ منها
 .ما قبله كواحد منهواعلم أن كل ضلع بالنسبة ل

فلو كانت التركة في المثال السابق ستين لحصل كسر في نصيبي الازوج واألخات فنحال    
المسألة إلى أضالعها اثنان وأربعة ثم تضرب سهم الزوج في التركة ساتين يبلاغ مائاة    
وثمانين فاقسمها على الضلع األصغر اثنين يكن الحاصل تسعين فضع تحته صفرًا أو اتركه 

اقسم التسعين على الضلع األكبر أربعة يحصل اثنان وعشرون ويبقى اثنان ضاعهما  هماًل و
تحت الضلع، وضع العدد الثابت فيصحيح وهو اثنان وعشرون تحت التركة وبهذا تعرف أن 
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للزوج اثنين وعشرين واثنين من أربعة من الواحد وهما نصف الواحد وتعمل في نصايب  
 .األخت عمل  في نصيب الزوج

سهم األم اثنين في التركة ستين يكن مائة وعشرين فاقسمها على الضلع األصاغر  واضرب 
اثنين يحصل ستون، اقسمها على الضلع األكبر أربعة يحصل خمسة عشر فهي نصيب األم 

 .من التركة
  :وإلي  صورتها في الشبا 

تأمل هذا الشبا  تجد أننا وضعنا: 
 .جدول أسماء الورثة :أواًل
 .مسألةجدول ال :ثانيًا
 .جدول التركة :ثالثًا
 .جدول ضلع المسألة األكبر :رابعًا
 .جدول ضلع المسألة األصغر :خامسًا

وإذا أردت أن تعرف صحة العمل فاجمع ما تحت الضلع األصغر واقسمه عليه فإن انقسام  
بال كسر فاضمم الحاصل بالقسمة إلى ما تحت الضلع الذي يليه ثم اقسم حاصل جمعها على 

لمذكور فإن انقسم بال كسر فاضممه إلى ما تحت التركة فإن ساوى التركة فالعمال  الضلع ا
 .الثابت في  صحيح وإال فال

 .ومتى تعددت األضالع فاعمل بما تحتها من الجمع والقسمة كما سبق
وإذا أردت أن تختبر المسألة المذكورة بما قلنا فانظر إلى الضلع األصغر تجد ال شيء تحته 

لى الضلع الثاني تجد تحته اثنين واثنين فاقسم حاصل جمعهما أربعاة علياه   فدعه وانظر إ
يخرج واحد فاضممه إلى ما تحت التركة واجمعه يبلغ ستين وهو قدر التركاة فالعمال إذًا   

 .صحيح
 .وبقية طرق قسمة التركات معروفة في كالم الفرضيين رحمهم اهلل

 (وصاياال)قسمة التركات إذا كان هنا  وصية ويسمى عمل: 
وصية بنصيب ووصية بجزء ووصية : تنقسم الوصية بالنسبة إلى الموصى به ثالثة أقسام

 .بهما
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 :وهي نوعانفالوصية بالنصيب أن يوصى بنصيب أو بمثل نصيب أحد الورثة 
أن يوصى بنصيب وارَّ معين فللموصى له مثل نصيب ذل  الوارَّ مضامومًا   :أحدهما

 .إلى المسألة
يب زوجته وله زوجة وابن فمسألة الورثة من ثمانية للزوجاة الاثمن   فلو أوصى بمثل نص

واحد والباقي لالبن فنعطي الموصى له مثل نصيب الزوجة واحدًا مضمومًا إلاى المساألة   
 .فتصح المسألة من تسعة، للزوجة واحد وللموصى له واحد والباقي لالبن

كل ابن واحد، ولو كان معهما ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فللموصى له الثلَّ ول
 . بنت فللموصى له سبعان ولكل ابن سبعان وللبنت سبع

ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت كان للموصى له سدس وللبنت سادس ولكال ابان    
 .سدسان
 أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب وارَّ غير معين، فللموصى له مثل ما  :النوع الثاني

 .ألقلهم
يب أحد الورثة والورثة أم وثالَّ زوجات وابن فمسألة الورثة مان  فلو أوصى له بمثل نص

أربعة وعشرين لألم السدس أربعة وللزوجات الثمن ثالثة لكل واحدة واحد والباقي لالبان،  
فأقل الورثة نصيبًا إحدى الزوجات، فإن نصيبها واحد من أربعة وعشرين فيكون للموصى 

 .له واحد من خمسة وعشرين
 :أن يوصي له بجزء من ماله وهو نوعان أيضًا والوصية بالجزء

 أن يوصي له بجزء غير معين كشيء وحظ ونصيب ونحوها فللموصى له ماا   :أحدهما
لاه سادس   : له ما شاء الورثة وقيل: شاء الورثة مما يتمول إال إذا أوصى له بسهم فقيل

أن يزياد  له سهم مما صحت منه المساألة إال  : بمنزلة سدس مفروض وهو المذهب وقيل
 :على السدس فيعطى السدس فقط ويظهر أثر هذا الخالف بالمثال

فإذا أوصى له بسهم من ماله وله زوجة وأم وابن فعلى القول األول يعطياه الورثاة ماا    
المذهب له أربعة من ثمانية وعشارين، ألن مساألة الورثاة مان أربعاة       شاؤوا، وعلى

عشرين للموصى له أربعة ولألم أربعاة  وعشرين وسدسها أربعة فزده عليها تكن ثمانية و
وللزوجة ثالثة والباقي لالبن وعلى القول الثالَّ للموصى له سهم من خمساة وعشارين،   
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ألن مسألة الورثة من أربعة وعشرين فسهمها واحد زده عليها تكان خمساة وعشارين    
 .للموصى له واحد ولألم أربعة وللزوجة ثالثة والباقي لالبن

في عملها طريقانوصي بجزء معين كثلَّ وربع ونحوهما فل  أن ي :النوع الثاني : 
طريق ما فوق الكسر بأن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فاوق الجازء   : أحدهما

الموصى به، فإذا أوصى بالخمس فزد على مسألة الورثة مثل ربعها أو بالربع فزد عليهاا  
 .مثل ثلثها وهكذا

لورثة عددًا يبلغ نسبة الجزء الموصى به بالنسابة إلاى   وضابط ذل  أن تزيد على مسألة ا
 .مجموع المسألتين

أن يوصي بالخمس ومسألة الورثة من اثني عشر فزد عليها ثالثة وذلا  مثال    :مثال ذل 
ربعها وهو خمس الخمسة عشر فيكون للموصى له ثالثة من خمسة عشر ومسألة الورثاة  

 .بحالها كل له سهمه منها
بع ومسألة الورثة من ستة فزد عليها واحدًا وهو نصيب الموصى لاه  ولو أوصى له بالس

وإن كانت من اثني عشر فزد عليها اثنين وإن كانت من أربعة وعشرين فزد عليها أربعاة  
فابسطها من جنسه ليزول فلو أوصى له بالخمس ومسألة الورثة من ساتة   فإن حصل كسر

ن تكن خمسة عشر، للموصى له ثالثاة  لبلغت سبعة ونصفًا فابسطها من مخرج الكسر اثني
 .واثنا عشر للورثة

أن تصحح مسألة الوصية من مخرجها ثم تصحح مسألة الورثاة وتقسام   : الطريق الثاني
الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة فإن انقسم صحت مسألة الورثة مماا صاحت مناه    

ي مسألة الوصية فما مسألة الوصية وإن حصل بينهما موافقة فاضرب وفق مسألة الورثة ف
بلغ فمنه تصح وإن حصل بينهما مباينة ضربت مسألة الورثة في مسألة الوصية فما بلاغ  

 . فمنه تصح
مضروبًا في مسألة الورثة عند التباين أو  وعند القسم من له شيء من مسألة الوصية أخذه

رثاة أخاذه   وفقها عند التوافق أو أخذه بحاله عند االنقسام ومن له شيء من مساألة الو 
مضروبًا في الباقي بعد الوصية عند التباين أو وفقه عند التوافق أو في الخاارج بقسامته   

 .عليها عند االنقسام
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]*[وإلي  األمثلة لما سبق : 
أن توصي امرأة بثلَّ مالها ثم تموت عن زوج وشقيقة فمساألة   :المثال األول لالنقسام

ثنان ومسألة الورثة من اثنين للزوج النصاف  الوصية من ثالثة للموصى له واحد والباقي ا
ولألخت النصف والباقي بعد الوصية منقسم عليها فتصح المسألتان من ثالثة للموصى لاه  

 .واحد وللزوج واحد ولألخت واحد
أن يوصي بالخمس ثم يموت عن بنت وزوجاة وعام فمساألة     :المثال الثاني للموافقة

قي أربعة ومسألة الورثة مان ثمانياة، للبنات    الوصية من خمسة، للموصى له واحد والبا
النصف أربعة وللزوجة الثمن واحد والباقي للعم وإذا نظرت بين الفاضل بعد الوصية وبين 
مسألة الورثة وجدتهما متوافقين بالربع فنرد مسألة الورثة إلى ربعها اثنين ونضربه فاي  

ضروب في وفق مساألة  مسألة الوصية خمسة يبلغ عشرة ومنه تصح، للموصى له واحد م
الورثة اثنين باثنين وللبنت أربعة مضروبة في وفق الباقي بعاد الوصاية واحاد بأربعاة     
وللزوجة واحد مضروب في وفق الباقي بعد الوصية واحد بواحد وللعم ثالثة مضروبة فاي  

 .وفق الباقي بعد الوصية واحد بثالثة
ن بنت وعم فمسألة الوصاية مان   أن يوصي بالربع ثم يموت ع :المثال الثالَّ للمباينة

أربعة، للموصى له واحد ويبقى ثالثة ومسألة الورثة من اثنين للبنت النصف واحد والباقي 
للعم وهي تباين الباقي بعد الوصية فاضربها في مسألة الوصية أربعة تبلغ ثمانياة ومناه   

مضروب في تصح، للموصى له واحد مضروب في مسألة الورثة اثنين باثنين وللبنت واحد 
 .الفاضل بعد الوصية ثالثة بثالثة وللعم كذل 

وثم طريق ثالَّ، قد يكون أسهل، وذل  بأن تضرب ابتداء ما صحت منه مساألة الورثاة   
بلغ فمنه تصح فأعط الموصى له نصيبه ثم اقسام البااقي    بمخرج الجزء الموصى به فما

 .على الورثة بقدر سهامهم
موافقة بجزء من األجزاء فاردد المسألة إلياه فاإذا    ومتى حصل بين السهام وبين الوصية

أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من ستة فاضربها بمخرج السبع سبعة تبلغ اثنين وأربعين 
للموصى له ستة والباقي للورثة ستة وثالثون وهي توافق نصيب الموصى لاه بالسادس   
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والورثة إلى سدسه يكن  فاردد المسألة إلى سدسها سبعة واردد نصيب كل من الموصى له
 .للموصى له واحد والباقي للورثة

الجمع بين الوصية بالنصيب والجزء ولقلة وقوعه نحيل به القارئ على كتب : القسم الثالَّ
 .الفقه، واهلل أعلم

 
 

 
 إذا مات عن ورثة فيهم حمل فهل تؤجل القسمة حتى يوضع الحمل ؟: مسألة 

ا تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فاال باأس ألن   إذا مات عن ورثة فيهم حمل فإن شاؤو
الحق لهم وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذل ، وحينئذ يجب العمل باألحوط 

 . في إرَّ الحمل وفي إرَّ من معه
 ؟ إرَّ الحملمه هي أحوال : مسألة 

 :إرَّ الحمل فال يخلو من حالين
كاألوالد فيوقف للحمل األكثر من إرَّ ذكرين  أن يختلف بالذكورة واألنوثة (:الحالة األولى)

 .أو أنثيين
وضابط ذل  أنه متى استغرقت الفروض أقل من الثلَّ فإرَّ الذكرين أكثر وإن اساتغرقت  
أكثر من الثلَّ فإرَّ األنثيين أكثر، وإن كانت الفروض بقدر الثلاَّ اساتوى لاه مياراَّ     

رَّ مع األنوثة بالفرض، أما إذا كاان  الذكرين واألنثيين، وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل ي
 .يرَّ بالتعصيب فإن إرَّ الذكرين أكثر بكل حال أو يستويان

فلو مات عن أم حامل من أبيه وعم، فلألم السدس ويوقف للحمل إرَّ ذكرين ألن الفروض 
 لم تستغرق الثلَّ

ولو كان معهم زوجة فلها الربع ولألم السدس ويوقف للحمل إرَّ أنثياين ألن الفاروض   
 .زادت على الثلَّ

ولو مات عن أخوين ألم وزوجة أب حامل منه، فلألخوين الثلاَّ والبااقي للحمال وهناا     
 .يستوي ميراثه بالذكورة واألنوثة ألن الفروض بقدر الثلَّ

 ميراَّ الحمل
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ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه فللزوجة الربع ولألم السادس ويوقاف   
الثلَّ ألن الحمل يرَّ بالتعصيب بكل حال فال للحمل إرَّ ذكرين ولو أن الفروض أكثر من 

 .يمكن أن يكون إرَّ األنثيين أكثر
تنبيه :  ال يوقف للحمل أكثر من إرَّ اثنين ألن ما زاد عليهما نادر، والنادر ال حكم

 . له، وال ينقص عن اثنين ألن وضع االثنين كثير فوجب العمل باالحتياط
 

ن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه وإن كان أقل أخذ ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه فإ
 .تتمته ممن هي بيده وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة

أن ال يختلف إرثه بالذكورة واألنوثة كاأوالد األم َفَوقِّاف لاه إرَّ اثناين      (:الحال الثانية)
 .وَقدِّْرُهما ما شئت من ذكور أو إناَّ

 إرَّ من مع الحمل ؟ما هي أحوال : مسألة 
]*[  ال يخلو من ثالثة أحوالأحوال إرَّ من مع الحمل: 

 .أن ال يحجبه الحمل شيئًا فيعطى إرثه كاماًل :إحداها
 .أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال :الثانية
 .أن يحجبه عن جميع إرثه فال يعطى شيئًا :الثالثة

وجدة وعم فالجدة ال ينقصها الحمل شايئًا فتعطاى إرثهاا     فلو هل  هال  عن زوجة حامل
السدس كاماًل والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهاو الاثمن والعام    

 .يحجبه الحمل عن جميع إرثه فال يعطى شيئًا
  

 
 

 ؟ ما هي شروط إرَّ الحمل: مسألة 
 :يشترط إلرَّ الحمل شرطان

 :وت مورثه وذل  بأحد أمرينأن يتحقق وجوده حين م: أحدهما
 .أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقًا: األول

 شروط إرَّ الحمل

 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      141 

أن تضع من فيه حياة مستقرة ألربع سنين فأقل من موت مورثه بشرط أن ال توطأ : الثاني
على قول بعض أهل العلم  بنااء  بعد وفاته، فإن ولدته ألكثر من أربع سنين لم يرَّ مطلقًا 

 .لى أن أكثر مدة الحمل أربع سنينع
أنه يرَّ إذا لم توطأ بعد موت مورثه ألن مدة الحمل قد تزيد على أرباع سانين    والصواب

بعد ذكر الخالف في تحديد أكثر مادة  " تحفة المودود"كما وقع، قال ابن القيم رحمه اهلل في 
ي ألنا وجدنا ألدنى الحمل وقالت فرقة ال يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأ: "الحمل

أصاًل في تأويل الكتاب وهو األشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد آلخاره وقتاًا   
وهذا قول أبي عبيد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد ألقال  

شهر مان  من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير الحق به فإن جاءت به لستة أ
 .انتهى". يوم نكحها فالولد له

الثابت في   أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) أن يوضع حيًا حياة مستقرة  :الشرط الثاني
 . إذا استهل المولود ورَّ":قال  أن النبي ( أبي داوود صحيح 

تنبيه :    وتوْعَلُم حياته باستهالله وعطاسه ورضاعه ونحوها، فأما الحركاة اليسايرة
 .االضطراب والتنفس اليسير الذي ال يدل على الحياة المستقرة فال عبرة بهو

 .ومتى ش  في وجود الحياة المستقرة لم يرَّ ألن األصل عدمها
يجب االستبراء بعد موت المورَّ لكل موطوءة يرَّ حملها أو يحجب غيره، فلاو   ( :فائدة)

جب على الزوج االستبراء مات عن أم متزوجة بزوج بعد موت أبيه وعن أخوين شقيقين و
 .ألن حمل أمه يرَّ منه

ولو مات عن أم متزوجة بزوج بعد أبيه وأخ شقيق وجد وجب على الزوج االساتبراء ألن  
 . الحمل يحجب أمه

 
  

 

 ؟ ما هي طريقة عمل مسائل الحمل: مسألة 

 عمل مسائل الحمل
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أن تعمل مسألة لكل حال من أحوال الحمل وتحصال أقال عادد     طريقة عمل مسائل الحمل
سم على المسائل فما حصل فهو الجامعة فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها ثم ينق

 .اضرب به نصيب كل وارَّ منها

فلو مات عن زوجة حامل وعم فالمسألة على تقدير موت الحمل من أربعة، للزوجة الرباع  
اقي واحد والباقي للعم، وعلى تقدير حياته وذكوريته من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والبا 

 للحمل، وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثالثة وللحمل الثلثان
 ستة عشر ألننا قدرناه ابنتين والباقي للعم، وإذا نظرت بين المسائل الثالَّ وجدتها متداخلة

فاكتف بالكبرى وهي األربعة والعشرون واقسمها على مسألة موته أربعة يكن جزء سهمها 
على مسألة ذكوريته ثمانية يكن جزء سهمها ثالثة وعلى مساألة أنوثيتاه أربعاة    ستة و

وعشرين يكن جزء سهمها واحدًا ثم أعط الزوجة نصيبها من إحدى المساألتين، مساألة   
 .الذكورة أو مسألة األنوثة مضروبًا بجزء سهمها يحصل لها ثالثة وال تعط العم شيئًا

 

 

 

 

 
 ؟ المفقودمن هو : مسألة 

 :من انقطع خبره فلم يعلم له حياة وال موت وله حاالن فقودالم
أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السالمة كمن فقد في سفر تجارة ممن ونحوه  :إحداهما
. 
أن ينقطع خبره على وجه ظاهره الهال  كمن فقد في غرق مركب ونحاوه   :الحال الثانية

 .فهذا ينتظر به تمام أربع سنين منذ فقد
 ؟ ما هو تقدير مدة االنتظار في الحالين السابقين :مسألة 
أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ويختلاف ذلا  بااختالف األشاخاص      الصحيح

واألحوال واألماكن والحكومات، فيقدر مدة للبحَّ عنه بحيَّ يغلب على الظن تبين حياته لو 
 .كان موجودًا ثم يحكم بموته بعد انتهائها، واهلل أعلم

 كيف نتعامل مع إرَّ المفقود ؟: سألة م

 ميراَّ المفقود
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متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود فيوقف له نصيبه كاماًل ويعامل بقية الورثة 
باليقين، فمن كان محجوبًا لم يعط شيئًا ومن كان ينقصه أعطي األقل، ومن كان ال ينقصاه  

 .أعطي إرثه كاماًل

طينا الزوجة الاثمن ألناه اليقاين والجادة     فلو هل  عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود أع
السدس ألن المفقود ال ينقصها ولم نعط العم شيئًا ألن المفقود يحجبه فنقف البااقي ثام ال   

 :يخلو من أربعة أحوال
 .أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة األول :إحداها
 .قوف تركة للمفقود ويصرف لورثتهأن نعلم أنه مات بعده فيكون المو :الثاني
باأن الموقاوف   " اإلقناع"أن نعلم أنه مات وال ندري أقبل مورثه أم بعده فجزم في  :الثالثة

بأن الموقوف تركاة  " المنتهى"يكون لمن يستحقه من ورثة األول كالحال األولى، وجزم في 
حياته وال يحكام  للمفقود يصرف لورثته وهذا هو المذهب، وهو الصواب ألن األصل بقاء 

 .بموته إال بعد انقضاء مدة التربص
 .أن ال نعلم له حياة وال موتًا حتى تنقضي المدة وحكمها كالثالثة خالفًا ومذهبًا :الرابعة
 كيف نتعامل مع إرَّ المفقود ؟: مسألة 

فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود فيوقاف لاه    :بالنسبة إلرَّ المفقود 
كاماًل ويعامل بقية الورثة باليقين، فمن كان محجوبًا لم يعط شيئًا ومن كان ينقصاه  نصيبه 

 .أعطي األقل، ومن كان ال ينقصه أعطي إرثه كاماًل

فلو هل  عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود أعطينا الزوجة الاثمن ألناه اليقاين والجادة     
ود يحجبه فنقف البااقي ثام ال   السدس ألن المفقود ال ينقصها ولم نعط العم شيئًا ألن المفق

 :يخلو من أربعة أحوال
 .أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة األول :إحداها
 .أن نعلم أنه مات بعده فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته :الثاني
باأن الموقاوف   " اإلقناع"أن نعلم أنه مات وال ندري أقبل مورثه أم بعده فجزم في  :الثالثة

بأن الموقوف تركاة  " المنتهى"يكون لمن يستحقه من ورثة األول كالحال األولى، وجزم في 
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للمفقود يصرف لورثته وهذا هو المذهب، وهو الصواب ألن األصل بقاء حياته وال يحكام  
 .بموته إال بعد انقضاء مدة التربص

 .ضي المدة وحكمها كالثالثة خالفًا ومذهبًاأن ال نعلم له حياة وال موتًا حتى تنق :الرابعة
 كيف نتعامل مع اإلرَّ من المفقود ؟: مسألة 

فال يورَّ ما دامت مدة التربص باقية ألن األصل بقااء حياتاه، فاإذا     :بالنسبة لإلرَّ منه
انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثًا منه حين انقضائها ثم 

اله فالحكم باق، وإن تبين أنه مات قبل ذل  أو بعده فماله لورثتاه حاين   إن استمر جهل ح
 .موته وإن تبين أنه حي فماله له

ومتى تبين أن ورثته حين انقضاء المدة ال يستحقون إرثه رجع عليهم من يستحقه بعيناه  
 إن كان باقيًا أو بدله إن كان تالفًا من مثل مثلي أو قيمة متقوم ألناه قاد تباين أنهام ال    

 .يستحقونه
  
 

 

 ما هي كيفية عمل مسائل المفقود ؟: مسألة 
فاعمل له مسألة حياة ومسألة موت وحصل أقال   إذا مات مورَّ المفقود في مدة التربص

عدد ينقسم عليهما فهو الجامعة فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها وتضرب باه  
 .نصيب كل وارَّ منها

يقتين إحداهما مفقودة فمسألة الحياة تعول إلى سبعة، فلو هلكت امرأة عن زوج وأختين شق
للزوج النصف ثالثة ولألختين الثلثان أربعة، ومسألة الموت من اثنين، للزوج النصف واحد 
ولألخت النصف واحد وبين المسألتين تباين فاضرب إحداهما في األخرى تبلغ أربعة عشار  

جزء سهمها اثناين، واقسامها علاى    وهو الجامعة فاقسمها على مسألة الحياة سبعة يكن 
مسألة الموت اثنين يكن جزء سهمها سبعة واألضر في حق الزوج واألخت حياة المفقاودة  
فأعطهما نصيبهما من مسألة الحياة، فللزوج ثالثة في اثنين بستة ولألخت اثنان في اثناين  

ج منهاا واحاد   بأربعة ويوقف للمفقودة أربعة فإن تبين أنها تستحقها فهي لها وإال فللزو
 .ولألخت ثالثة

 عمل مسائل المفقود
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قد ال يكون للمفقود حق في الموقوف مثال أن يكاون   : قال الفرضيون رحمهم اهلل (:فائدة)
ممن يحجب غيره وال يرَّ وقد يكون له حق في بعضه مثل أن يكون الموقوف أكثار مان   
نصيب المفقود وفي كال الحالين يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما ال حق للمفقاود فياه   

 .يقتسموهو

أن تهل  امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت ألب وأخ ألب مفقاود، فمساألة   : مثال األول
حياته من اثنين، للزوج النصف واحد ولألخت الشقيقة النصف واحد وال شيء لألخات ألب  
ألنها عصبة بأخيها وقد استغرقت الفروض التركة، ومسألة موته من ستة للزوج النصاف  

 .ف ثالثة ولألخت ألب السدس تكملة الثلثين واحد وتعول لسبعةثالثة وللشقيقة النص
وإذا نظرت بين المسألتين وجدتهما متباينتين فاضرب إحداهما في األخرى تبلغ أربعة عشر 
وهي الجامعة فاقسمها على مسألة الحياة اثنين يكن جزء سهمها سبعة وإذا قسمتها علاى  

ضر في حق الزوج واألخت الشقيقة مسألة مسألة الموت سبعة صار جزء سهمها اثنين واأل
الموت فيعطيان نصيبهما منها مضروبًا في جزء سهمها فيكون لكل واحد ستة ويبقى مان  
الجامعة اثنان وال حق للمفقود فيهما بل هما إما لألخت ألب إن تباين موتاه قبال ماوت     

شقيقة واألخت ألب المورَّ وإال ردا على الزوج والشقيقة فالحق لهؤالء الثالثة، الزوج وال
 .فلهم أن يصطلحوا عليهما

أن تهل  امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود فمسألة حياتاه   :ومثال الثاني
تصح من ثمانية، للزوج أربعة والباقي لألخ وأختيه للذكر مثل حظ األنثيين فله اثنان ولكال  

تين الثلثان أربعاة وتعاول   أخت واحد، ومسألة موته من ستة، للزوج النصف ثالثة ولألخ
لسبعة وبين المسألتين تباين فاضرب إحداهما سبعة في األخرى ثمانية تكن الجامعة ساتة  
وخمسين فاقسمها عليهما يكن جزء سهم مسألة الحياة سبعة وجزء سهم مساألة الماوت   
ثمانية واألضر في حق الزوج موت األخ فأعطه من مسألة الموت سهمه ثالثة مضروبًا في 

ء سهمها ثمانية بأربعة وعشرين واألضر في حق األختين حياة أخيهما فأعطهماا مان   جز
مسألة الحياة سهمها اثنين مضروبًا في جزء سهمها سبعة بأربعة عشر لكل واحدة سابعة  
ووقف للمفقود نصيبه من مسألة الحياة اثنين مضروبًا في جزء سهمها سبعة بأربعة عشر 

حق للمفقود فيها وإنما هي لألختين إن تبين موت أخيهما قبل والباقي من الجامعة أربعة ال 
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موت المورَّ أو للزوج إن لم يتبين ذل ، فللزوج واألختين أن يصطلحوا عليها ويقتسموها 
 .ألن الحق لهم

 

 
 

 ؟ من هو الخنثى المشكل: مسألة 

لاذكور  هو من ال يعرف أذكر هو أم أنثى، وذل  بأن يكون فياه عالمتاا ا   :الخنثى المشكل
 .واإلناَّ من غير تمييز أو ال يكون فيه عالمة أحدهما

 أحكام الخنثى المشكل نوعان ؟ما هي : مسألة 
 :  أحكام الخنثى المشكل نوعان

نوع ال يختلف فيه الذكور واإلناَّ فال حاجة لتخصيص الخنثى فيه بحكم كالزكاة والفطارة  
 . ونحوهما

فيحتاج فيه إلى أحكام تخص الخنثى وهل يلحق ونوع يختلف فيه الذكور واإلناَّ كالميراَّ 
بالذكور أو باإلناَّ، والغالب أن يسل  به طريق االحتياط في باب التحريم وبراءة الذمة في 

 .باب اإليجاب
وهلل الحمد  -هذا وقد أشبع الكالم عليه في باب الميراَّ الفقهاء والفرضيون ولقلة وقوعه 

 .تركنا الكالم عليه -
 
 

بهذا الباب كل جماعة متوارثين ماتوا بحادَّ عام كهدم وغرق ون رحمهم اهلل يقصد الفرضي
 .ونحوهما

]*[فمتى وقع ذل  فال يخلو من خمسة أحوال: 
 .أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرَّ من المتقدم وال عكس :األولى
اة أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فال توارَّ بينهم ألن من شاروط اإلرَّ حيا   :الثانية

 .الوارَّ بعد موت مورثه حقيقة أو حكمًا ولم يوجد
 أن نجهل كيف وقع الموت؛ هل كان مرتبًا أو دفعة واحدة؟ :الثالثة

 الخنثى المشكل

 

 الغرقى والهدمى
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 .أن نعلم أن موتهم مرتب ولكن ال نعلم عين المتأخر :الرابعة
 .أن نعلم المتأخر ثم ننساه :الخامسة

ثة وهو اختيار الموفاق والمجاد   وفي هذه األحوال الثالَّ ال توارَّ بينهم عند األئمة الثال
والشيخ تقي الدين وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الثابات  
فيصحيح ألن من شروط اإلرَّ حياة الوارَّ بعد موت المورَّ حقيقة أو حكمًا وال يحصال  

ا أو ذل  مع الجهل إال أن الشافعية قالوا في الحال األخيارة يوقاف األمار حتاى ياذكرو     
 .يصطلحوا ألن التذكر غير ميؤوس منه

والمشهور من مذهب أحمد في األحوال الثالَّ األخيرة أنه إن حصل بين ورثتهم اخاتالف  
في السابق وال بينة تحالفوا ثم ال توارَّ بينهم لعدم المرجح وإن لم يحصل اخاتالف ورَّ  

 .كل منهم من اآلخر من تالد ماله دون ما ورثه منه دفعًا للدور
 

 
 

 ما هي  كيفية نعمل مسائل الغرقى ؟ :مسألة 
إذا لم يحكم بالتوارَّ بينهم ال يختلف عن عمل مسائل غيرها وأماا إذا   عمل مسائل الغرقى

حكم بالتوارَّ فإنه يعمل مسألة ألحدهم إلرَّ تالد ماله فنقسمها على ورثته األحياء ومان  
معه ونقسم عليها نصايبه مان    مات معه ثم نعمل مسألة ثانية لألحياء من ورثة من مات

مسألة الميت األول ونحصل جامعة لهما كما سبق في المناسخات وبذل  تمت أول مساألة  
من األموات ثم نرجع لنعمل مسألة الميت الثاني وهو الذي قدرنا أواًل أنه حي فنعمال لاه   

ن ورثاة  مسألة ونقسمها على ورثته األحياء ومن مات معه ثم نعمل مسألة ثانية لألحياء م
 :من مات معه ونقسم عليها سهامه ونصححها كما سبق، وإلي  مثااًل يوضح ذل 

أخوان صغير وكبير ماتا بهدم فمات الصغير عن زوجة وبنت وأخيه الذي معه وعم وتركته 
ثمانية دنانير ومات الكبير عن بنتين وأخيه الذي معه والعام وتركتاه أربعاة وعشارون     

 .درهمًا

 عمل مسائل الغرقى
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، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثالثة لاألخ  مانيةفمسألة الصغير من ث
وال شيء للعم، ومسألة إحياء الكبير من ثالثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للعام وإذا  
قسمت نصيب الكبير من أخيه على مسألته وجدته منقسمًا عليها فتصاح مساألتهما مان    

وصار لزوجته دينار ولبنته أربعة ولكل واحدة من ابنتي ثمانية وبهذا انتهت مسألة الصغير 
أخيه دينار ولعمه دينار وقد وضعنا في الشبا  بينها وبين مساألة الكبيار فاصااًل ثالثاة     

 .خطوط
، للبنتين الثلثان فلهما من التركة ستة عشر درهمًا والباقي ثمانياة  ومسألة الكبير من ثالثة

حياء الصغير من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنات  دراهم ألخيه وال شيء للعم ومسألة إ
النصف أربعة والباقي للعم، وإذا قسمت نصيب الصغير من أخيه علاى مساألته وجدتاه    
منقسمًا فتصح مسألتهما من أربعة وعشرين وبهذا انتهت مسألة الكبير فصار لكل واحادة  

 .م وللعم ثالثةمن ابنتيه ثمانية دراهم ولبنت أخيه أربعة دراهم ولزوجته دره
وإذا جمعت ما لكل واحد من األحياء تبين أن لزوجة الصغير دينار ودرهم ولبنتاه أربعاة   
دنانير وأربعة دراهم ولكل واحدة من ابنتي األخ الكبير دينار وثمانية دراهم وللعام ديناار   

 :وثالثة دراهم فهذه ثمانية دنانير وأربعة وعشرون درهمًا وإلي  صورتها في الشبا 
  

 1 1 جه         1     1 جه

 4 4 بنت         4     4 بنت

                   ت 3 ق

 3 3 عم         1 1 عم   عم

 1     1 بنت     1 1 بنت    

 1     1 بنت     1 1 بنت    

 دراهم   ت 1 ق              

 :تأمل هذا الشبا  تجد أننا وضعنا
 .ورثة الصغير :أواًل
 .سهامهم من التركة :ثانيًا
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 .األحياء من ورثة الكبير :ثالثًا
 .سهامهم من التركة :رابعًا
 .جامعة المسألتين :خامسًا
 .أسماء ورثة الكبير :سادسًا
 .سهامهم من التركة :سابعًا
 .أسماء األحياء من ورثة الصغير :ثامنًا
 .سهامهم من التركة :تاسعًا
 .جامعة المسألتين :عاشرًا

حينما تحكم بالتوارَّ، أما إذا لم تحكم بالتوارَّ فإننا نقسم تركة كال واحاد    وهذه العملية
منهما على األحياء من ورثته فنقسم تركة الصغير على زوجته وبنته وعمه، لزوجته دينار 
واحد ولبنته أربعة دنانير ولعمه ثالثة دنانير، ونقسم تركة الكبير على بنتيه وعمه، للبنتين 

عم ثمانية دراهم، وعلى هذا فيكون الحظ للعم إذ جاءه على هذا الوجه ستة عشر درهمًا ولل
ثالثة دنانير وثمانية دراهم وعلى الوجه األول لم يأته إال دينار واحد وثالثة دراهام، واهلل  

 .أعلم
 
  
 

 ؟ الِعْتق ما هو : مسألة 
 [ .33: الحج]{{ اُلَعِتيِق َبْيِتاُل َإَلى َمِحلَُّها ثومو}}: تعالى قوله ومن الِقَدم، :اللغة في العتق

 . الرق من الرقبة تخليص :واصطالحًا
 .الرق من حرره: أي فأعتقه، مملو  عبد عنده إنسان يعني
]*[منها بأمور العتق ويحصل : 
المراد، غير يحتمل ال ما فالصريح وكناية، صريح،: نوعان وهي ،القولية الصيغة : أواًل 
 .ذل  أشبه وما حر، أنت ق،عتي أنت حررت ، أعتقت ، مثل

 طلياق  أنت علي ، لي سبيل ال: يقول أن مثل وغيره، المراد المعنى يحتمل لفظ كل الكناية
 .ذل  أشبه وما الهواء، في

 الِعْتِق ِكَتاُب
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 والكناياة  نياة،  إلاى  يحتاج ال الصريح أن ،الحكم حيَّ من والكناية الصريح بين والفرق
 ال فإناه  كاذل   كاان  فإذا وغيره، المراد المعنى يحتمل لفظ كل الكناية ألن نية؛ إلى تحتاج
 أن فيحتمال  اذهب، علي ، لي سبيل ال: لعبده السيد قال فإذا بالنية، إال المراد للمعنى يكون
 لاي  سابيل  ال ويحتمل اذهب،: فيه ل  قلت الذي المذهب هذا في علي  لي سبيل ال المعنى
 .حر فأنت يعني مطلقًا، علي 
حتاى  بالقوة جميعه إلى العتق سرى العبد نصف أعتق فإذا ،السراية وهي القوة:  ثانيًا 
 يسري حر، إصبع : أو كله، يعتق حر، عشر : فقال عبد عنده إنسانًا أن فلو يرده، لم وإن
 سرى شركاء وله عبد من نصيبه أعتق الرجل أن لو بل العتق، يتبعض فال كله، إليه العتق
 أنصابائهم،  قيمة شركاءه ويعطي القوةب يسري لكن يملكه، ال أنه مع شركائه، نصيب إلى
من أعتاق  ) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عادل، فاأعطى شاركاءه    
 (.حصصهم، وعتق عليه، وإال فقد عتق منه ما عتق

 :للعلماء قوالن فيه فهذا عنده، يكن لم إذا أما شركاء،ال ثمن عنده كان إذا هذا 
 ألناه  الشاركاء؛  على ضرر ذل  في لكان سرى لو ألنه العتق؛ يسري ال أنه :األول القول
 حار  منه جزء مبعضًا، العبد هذا ويكون عليه، هو ما على ملكهم فيبقى عليهم، العبد فووت

 .رقيق والباقي
 علاى  لا   يحصل ما اردد ثم اعمل، اتجر، اذهب،: له يقالف العبد، ُيستسعى :الثاني القول

 قهاراً : قلناا  يبقى، بل يعتق أن نريد ال نحن: أسياده قال فإن ينتهي، حتى اآلخرين أسياد 
 .أسياده ويوفي يستسعى أن عليكم

 أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
، فخالصه عليه في ماله، إن كان له ماال،   صيبا، أو شقيصا، في مملو من أعتق ن: )قال 

 (.وإال قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه
 نصيباأي ( : شقيصا)
يتزوجه، أن بنسب عليه لحرم أنثى كان لو َمْن يمل  أن وضابطه ،الرحم ذي مل :  ثالثًا 
 فإناه  أخاه مل  لو وكذل  أبيه، قيمة الإ مال عنده يكن لم ولو عليه، يعتق أباه مل  لو فإنه
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 تعتاق؛  ال فإنها عمه ابنة أما بها، يتزوج أن يمكن ال ألنه تعتق؛ عمته وكذل  عليه، يعتق
 بها، يتزوج أن يحل ألنه
من :قال  أن النبي ( و الترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي سمرة بن جندب حديَّ ) 

 . مل  ذا رحم محرم فهو حر
 الرضااع  بين فيه يفرق مما وهذا يعتق، لم برضاع عليه لحرم أنثى كان لو نم مل  ولو 

 .والنسب
فحال  عباد  عنده كإنسان عليه عتق به مثل فإذا بعبده، يمثل أنه يعني ، التمثيل:  رابعًا 

 على غضب أنه ولو عليه، يعتق فإنه ا خصيتيه قطع: أي ا فخصاه منه أهله على وخاف
 .تمثياًل ليس هذا ألن يعتق؛ ال فإنه أظافره قلم لو ولكن يعتق، هفإن أذنه شحمة فقطع عبده
 تنادفع  وباه  الرقاب، تحرير على منه حرصًا سبب بأدنى يحصل العتق الشرع جعل وإنما

 َضايوقَ  اإلساالم  إن: نقاول  ألننا الرق؛ مسألة في اإلسالم على الكفار يوردها التي الشبهة
 وماا  الحرية، أسباب جدًا ووسوع الكفر، إال للرق سبب هنا  ليس إذ الرق، في المل  سبب
  . األعمال أفضل من القربات من وقربة الكفارات، في العتق وجعل الحرية، إلى يندب

 
 
 

 ؟ ما هو فضل العتق: مسألة 
 الناار،  من عضو كل المعِتق هذا من اهلل أعتق عبدًا أعتق من ألن القوَرب أفضل من العتق
 . بالفرج الفرج حتى
أيما رجل ) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )

 (.أعتق امرأ مسلما، استنقذ اهلل بكل عضو منه عضوا منه من النار

ال  :قاال   أن النباي   (الثابت في  صحيح مسالم    أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 . ه فيعتقهيجزى ولد والدا إال أن يجده مملوكا فيشتري

 مثلاه  واألم حقه وقضاء بإحسانه يكافئه ال أي والده رواية وفي  (  والدًا ولد  يجزي ال  ) 
  النسب من والجدات األجداد ومثلهما أولى بطريق

 فضل العتق
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 عتقاه  فاي  شرائه بسبب الرق من يخلصه أي  (  فيعتقه فيشتريه مملوكًا يجده أن إال  )
 إيجااد  فاي  تسبب فهو إيجاده في سبب األب أن كما أوجده كأنه ذل  حيز من له المخلص
 . الصوري اإليجاد مقابلة في معنوي

: ثالثة لهم أجران): قال  أن النبي  (حديَّ أبي موسى األشعري الثابت في  الصحيحين )
رجل من أهل الكتاب، ممن بنبيه وممن بمحمد ، والعبد المملاو  إذا أدى حاق اهلل وحاق    

يطؤها، فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمهاا، ثام    مواليه، ورجل كانت عنده أمة
 (.أعتقها فتزوجها، فله أجران

مان   : قال  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود الثابت في  صحيحي كعب بن مرة حديَّ )
أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظام مناه ومان أعتاق     

 . ه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منهامرأتين مسلمتين كانتا فكاك
 ؟ كسب له من عتقلماذا ُيستحب : مسألة 
 ألنناا  عتقه؛ يستحب ال كسب له ليس فالذي ، «بعكسه وعكسه ،كسب له من عتق يستحب
 بالشار  معروفًا العبد هذا كان إذا أولى باب ومن غيره، على وعالة نفسه على عالة نجعله

 إذا كاان  لاو  وكذل  األرض، في يفسد ذهب أعتقته إذا ألن  تعتقه؛ ال: نقول فإننا والفساد
 القربات أفضل من العتق كون أن فالمهم نعتقه، ال فإننا علينا وصار الكفار، إلى هرب أعتق
 فضاالً  القرباات  من ليس فإنه مفسدة عليه ترتب فإن مفسدة، عليه يترتب لم إذا بما مقيد
 .أفضلها من يكون أن عن

 يفضل في العتق أن يكون المعتوق ذكرا ؟ هل: مسألة 
 على أنه  يفضل في العتق أن يكون المعتوق ذكرا الصحيحة دلت السنة

مان   : قال  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود الثابت في  صحيحي كعب بن مرة حديَّ )
أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظام مناه ومان أعتاق     

 . مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه امرأتين
 (يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه)أن الذكر  :الشاهد 
 ( يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه)واألنثى 
 ؟ بموٍت الِعتق تعليق يصحهل : مسألة 
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 وهو بعدها، ام أي الحياة دبر من مأخوذ: التدبير ، «التدبير وهو بموٍت الِعتق تعليق يصح
الثابات فاي     أناه  شا   وال الحياة، دبر في ينفذ ألنه تدبيرًا؛ سمي بالموت، العتق تعليق

 غياره،  ماال  له يكن ولم دبر، عن له غالمًا أعتق رجاًل فإن السنة، به ثبتت ألنه صحيح؛
 دينه وأوفى  النبي فباعه دين، عليه وكان

 بااع النباي    :قال  (الصحيحين ت في  الثابجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
 .الُمَدبور
 في األجر؟ الحياة كعتق التدبير عتقهل : مسألة 
 اإلنساان  خارج  أن بعد الموت، بعد يكون التدبير عتق ألن الحياة؛ كعتق التدبير عتق ليس
جاء رجل إلى :قال  (الثابت في  الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ ) الدنيا، من
أن تصدق وأنت صحيح شاحيح،  : )يا رسول اهلل، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: بي  فقالالن

لفالن كذا، ولفالن كاذا،  : تخشى الفقر وتأمل الغنى، وال تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت
 . الحياة حال في العتق من أجرًا أقل بالتدبير فالعتق (.وقد كان لفالن

 

 

 

 

 

 العبد يشتري أن وهي الكتب، من مأخوذة وهي وكتابة، كتبًا بيكت كتب مصدر اسم :الكتابة
 أ ْيَمانوكوْم َمَلَكُت ِمموا اُلِكَتاَب َيْبَتغووَن َوالَِّذيَن}}: كتابه في تعالى اهلل قال وقد سيده، من نفسه

 إال تقع أال الغالب ألن بذل ؛ وسميت ،[ 33: النور]{{ َخْيًرا ِفيِهْم َعِلْمتوْم َإْن َفَكاِتُبوُهْم
 .والعبد السيد بين بمكاتبة

 .تعليق عتق بصفٍة على معاوضٍة مخصوصٍة تؤدى في نجوم : والمكاتبة 
 ماحكم المكاتبة ؟: مسألة 

إذا قال العبد لسيده كاتبني وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علام   :حكم المكاتبة 
 .قدرته على الكسب 

{{ َخْياًرا  ِفيِهْم َعِلْمتوْم َإْن َفَكاِتُبوُهْم أ ْيَمانوكوْم َمَلَكُت ِمموا اُلِكَتاَب غووَنَيْبَت َوالَِّذيَن}}: لقوله تعالى 
 [ 33: النور]

 .والمكاتب من الثالثة الذين أوجب اهلل تعالى على نفسه إعانتهم 

 باب الكتابة
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  أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  أبي هريرة  رضي اهلل عنه حديَّ )
الُمَجاِهُد في َسِبيِل اهلل، والُمَكاَتاُب اّلاِذي ُيِرياُد األَداَء،    : َثاَلَثٌة َحّق على اهلل َعْونوُهْم» :قال 

 .« والّناِكُح اّلِذي ُيِريُد الَعَفاَف
 

  
 ما هي أم الولد ؟: مسألة 

 هي األمة التي ولدت من سيدها في ملكه ، وهي تعتق بموته : أم الولد
 ؟ الولد أمأحكام ما المقصود ب: مسألة 

 في المل  نقل في ال ونحوه، وإجارٍة وخدمٍة وطء من ،األمة أحكام الولد أمالمقصود بأحكام 
 «ونحوها ورهن وبيع كوقف له يراد بما وال رقبتها،

 يتعلاق  وما أشبهها، وما واإلعارة واإلجارة والخدمة الوطء مثل جائز، بالمنفعة يتعلق فما
 ز؛بجائ ليس فإنه المل  بنقل
( أباي داوود  الثابت في  صاحيح  بن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . بعنا أمهات األوالد على عهد رسول اهلل  وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا: قال 
 ألن يجاوز؛  ال أيضااً  فإنه كالرهن المل  لنقل يراد وما حريتها، بطالن إلى يؤدي هذا ألن 

 .المل  نقل منه الغاية
 
 

 

 

 

 

 ما هي الجنايات لغًة واصطالحا؟: مسألة 
 .التعدي على البدن، أو المال، أو العرض: جمع جناية، وهي لغة «الجنايات»

التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا فيما إذا كان عمدًا، أو مااًل فيماا    :واصطالحًا
 .إذا كان خطأ

 ما هي أقسام الجنايات ؟: مسألة 
 [ .عمد، وشبه عمد، وخطأ] :الجنايات ثالثة أضرب

 باب حكم أمهات األوالد

 كتاب الجنايات



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      162 

 قتل العمد ؟الما الدليل على : مسألة 
َوَمن َيُقتوْل ُمْؤِمنًا ّمَتَعّمدًا َفَجَزمُؤُه َجَهاّنُم َخاَلادًا ِفيَهاا    : )تعالىقوله  :الدليل على قتل العمد 

 [93 /النساء ( ]مًاَوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأ َعّد َلُه َعَذابًا َعِظي
 ما الدليل على القتل الخطأ ؟: مسألة 

: ساورة ( ]َوَما َكاَن َلُمْؤِمٍن أ ن َيُقتول  ُمْؤِمنًا َإاّل َخَطئًا: )تعالى قوله :الدليل على القتل الخطأ 
 [92: اآلية -النساء 
 ما الدليل على القتل شبه العمد ؟: مسألة 

 : الدليل على القتل شبه العمد 
عمد، وخطأ، لكن جاءت السانَّة بإثباات شابه    : لقرمن الكريم قسمها اهلل إلى قسمينوفي ا

العمد، في قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا، فضربت إحداهما األخرى بحجر، فقتلتهاا  
 . وما في بطنها، فقضى النبي  بأن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وأن ديتها على العاقلة

اقتتلت امرأتان من هاذيل،   :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديَّ أبي هريرة )
فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ، فقضى أن دياة  

 . جنينها غروة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها
ن  إن نظرت إلى تعمد الفعل ألحقتاه  فهذا القتل ليس عمدًا وال خطأًَ، ولكنه وسط بينهما؛ أل

بالعمد، وإن نظرت إلى أن الجناية ال تقتل ألحقته بالخطأ، فجعلاه العلمااء مرتباة باين     
 . مرتبتين، وسموْوه شبه العمد

 أن النباي  ( أبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ) 
د وال يقتل صاحبه وذل  أن ينزو الشايطان باين   عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العم:قال 

 .الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة وال حمل سالح 
 ما هو الَقْود ؟: مسألة 
 . القصاص، وُسمي بذل ؛ ألنه يقاد القاتل بُرموته إلى أولياء المقتول بحبل ويقتل أي :الَقْود 
 هل يكون القصاص في الخطأ وشبه العمد ؟: مسألة 

: ، أما الخطأ وشبه العمد فال قصاص فيهما، ودليل ذل  قوله تعاالى  قصاص إال في العمدال
َثاى  َياأ يلَها الَِّذيَن مَمنووا كوِتَب َعَلْيكوُم اُلِقَصاُص ِفي اُلَقُتَلى اُلُحرل ِباُلُحرِّ َواُلَعْباُد ِباُلَعْباِد َواأُلنُ  }}
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َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها أ نو الانَُّفَس ِباالنَُّفِس َواُلَعاْيَن    }}: ، وقال تعالى[ 101: البقرة]{{ ِباأُلُنَثى
، [ 45: المائادة ]{{ ِباُلَعْيِن َواأل ُنَف ِباأل ُنِف َواأُلذوَن ِباأُلذوِن َوالسِّنو ِبالسِّنِّ َواُلُجُروَح ِقَصااصٌ 
نس بان النضار ا    وهذا وإن كان مكتوبًا على أهل التوراة، لكنَّه شرٌع لنا، بدليل قوله  أل

رضي اهلل عنه ا حينما كسرت الربيُِّع بنت النضر ا رضي اهلل عنها ا ثنيوَة امارأة مان      
 « كتاب اهلل القصاص»: األنصار، فطالبوا بالقصاص، فقال 

أن الربيع عمته كسرت ثنياة جارياة،   (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديَّ )
فأمر  األرش فأبوا، فأتوا رسول اهلل  وأبوا إال القصاص،فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا 

يا رسول اهلل، أتكسر ثنية الربيع؟ ال والاذي  : رسول اهلل  بالقصاص، فقال أنس بن النضر
القوم  فرضي( يا أنس، كتاب اهلل القصاص: ) بعث  بالحق ال تكسر ثنيتها، فقال رسول اهلل 

 (. من لو أقسم على اهلل ألبرهإن من عباد اهلل: )فعفوا، فقال رسول اهلل 
 ما هو القتل عمدا؟: مسألة 

 .فيقتله بما يغلب على الظن موته به معصوم الدم المكلف قتل إنسان أن يقصد  القتل العمد

 من هو اإلنسان المعصوم الدم ؟: مسألة 
 [ المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد ] أربعة أصناف  اإلنسان المعصوم الدم

 تى يكون القتل عمدا؟م: مسألة 
]*[ إال بثالثة شروط متالزمة يكون القتل عمدا ال: 
 القاتل القتل قصد ي أن( 1)
 يعلم القاتل أن الذي قصد قتله معصوم الدم  أن( 2)

 .تكون اآللة المستخدمة في القتل مما يغلب على الظن أنها تقتل  أن( 3)

حربي فرماه فقتله، فإذا هاو غيار    لو رأى إنسانًا وهو في أرض حرب، فظن أنه: مسألة 
 حربي فهل يعتبر ذل  قتل عمد ؟

وهو في أرض حرب، فظن أنه حربي فرماه فقتله، فإذا هو غير حربي، فهذا  لو رأى إنسانًا
 .ليس بعمد؛ ألنه لم ينِو قتل المعصوم

تنبيه :    إّنا   : ويالحظ أنو هذا إذا وافق أولياء المقتول على ذل ، أماا لاو قاالوا
لم أقصده، فالقول قول أولياء المقتول؛ ألن القصد نية خفياة، والشارع ال   : صدَته، فقالق
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يحكم إال بالظاهر، والظاهر أنه قصد، ودعواه أنه لم يقصد، أو أنه ظنه غير مدمي دعاوى  
أنا لم أقصد، : غير مقبولة منه؛ ألننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل نفسًا بغير حق يقول

 .ظنه مدميًا معصومًا، أو ما أشبه ذل أْو لم أ
أنا ما ظننات  : لو أن القاتل ضرب المقتول بالفأس أو بالساطور على رأسه، وقال: مسألة 

 أنه يموت ، فهل ُيقبل منه ذل ؟
 .ألن هذا يغلب على الظن أنه يموت بهمنه ذل   ال يقبل
أنا ما ظننت أناه يماوت ،   : لو أن القاتل ضرب المقتول بالمهفَّة ففزع فمات وقال: مسألة 

 فهل ُيقبل منه ذل ؟
 .يقبل منه ذل  ألن هذ االيغلب على الظن أنه يموت به

 ما هو القتل الخطأ ؟: مسألة 
هو أن يفعل المكلف ما ُيباح له فعله كرمي صيد مثاًل فيصيب مدميًا معصاوم   :القتل الخطأ 

 . الدم لم يقصد قتله 
أو يقصد الجناية لكن ال يقصد المجني عليه، مثل أن تنقلب يقصد الجناية،  ال :القتل الخطأ ف

 .األم على ابنها وهي نائمة فتقتله، أو يرى صيدًا فيرميه فيصيب مدميًا
 ما هو القتل شبه العمد ؟: مسألة 

هو أن يقصد المكلف ضرب إنساٍن معصوم الدم بما ال يغلب على الظان   :القتل شبه العمد 
 .أنه يقتل بمثله 

وشبه العمد يشتركان في القتل، لكنهما يختلفان في أن العمد تقتل الجناية فيه غالبًا، فالعمد 
أو ضربه في غير  ، ففزع فمات مثل ما لو ضرب إنسانًا بالمهفَّةوشبه العمد ال تقتل غالبًا 

فإن ضربه في غير مقتل، كأن ضربه في طارف، أو علاى   « مقتل بسوط، أو عصا صغيرة
فهذا ليس بعمد محض؛  هذا ليس بعمد بل شبه عمد: غيرة، فنقولرأسه بسوط، أو عصا ص

 .ألن الجناية ال تقتل، وليس بخطأ؛ ألنه قصد الجناية
، فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في اقتتلتا ودليله قصة المرأتين من هذيل اللتين

« رة عبد أو أماة أن دية المرأة على العاقلة، وقضى بدية الجنين غ»: بطنها، فقضى النبي 
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هذا الحديَّ هو األصل في إثبات شبه العمد؛ ألن الجناية متعمدة، لكان   :قال أهل العلم ]*[
 .اآللة التي حصل بها القتل ال تقتل غالبًا

اقتتلت امرأتان من هاذيل،  :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديَّ أبي هريرة )
ي بطنها، فاختصموا إلى النبي ، فقضى أن دياة  فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما ف

 . جنينها غروة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها
أن الدية كانت على العاقلة مما يدل على أن القتل ليس عمدا إذا لو كاان عمادًا    :الشاهد 

 .لوجب فيه القصاص 
 ماالفرق بين العمد وشبه العمد ؟: مسألة 

 :د وشبه العمدالفرق بين العم
 .يشتركان في قصد الجناية، ويختلفان في اآللة التي حصلت الجناية بها :أواًل
 .العمد فيه قصاص، وشبه العمد ليس فيه قصاص :ثانيًا
 .دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة :ثالثًا
 .العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة :رابعًا

 لفرق بين الخطأ وشبه العمد ؟ما ا: مسألة 
]*[،يشتر  الخطأ وشبه العمد في أمور، ويفترقان في أمور 
 فيشتركان في التالي: 
 .أنه ال قصاص فيهما :أواًل
 .أن فيهما الدية :ثانيًا
 .أن الدية على العاقلة :ثالثًا
ويختلفان في التالي: 
 .أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصد :أواًل
 .ن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظةأ :ثانيًا
 .أن شبه العمد فيه إثم، والخطأ ال إثم فيه :ثالثًا

 ما الفرق بين الخطأ و العمد ؟: مسألة 
يفارق الخطأ العمد في التالي: 
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 .أن العمد فيه قصاص، والخطأ ال قصاص فيه :أواًل
 العمد ديته مغلظة، والخطأ مخففة :ثانيًا
 .عمد ديته على القاتل، والخطأ على العاقلةال :ثالثًا
 .العمد ال كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة :رابعًا
 .العمد فيه إثم عظيم، والخطأ ال إثم فيه :خامسًا

 
 
 

 ما هو حكم قتل النفس عمدا بغير حق ؟: مسألة 
 .تعالى  أنه حرام بل هو من الكبائر الموبقات والعياذ باهلل حكم قتل النفس عمدا بغير حق

َوَمن َيُقتوْل ُمْؤِمنًا ّمَتَعّمدًا َفَجَزمُؤُه َجَهّنُم َخاَلدًا ِفيَها َوَغِضَب الّلاُه َعَلْياِه َوَلَعَناُه    : )قال تعالى
 [93: اآلية -النساء : سورة( ]َوأ َعّد َلُه َعَذابًا َعِظيمًا

 : تالموبقا من قتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق أن:  النبي أخبر وقد 
قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديَّ )
الشر  بااهلل، والساحر،   : )وما هن؟ قال: يا رسول اهلل: قالوا(. اجتنبوا السبع الموبقات) :

وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي ياوم الزحاف،   
 (.المحصنات الغافالت المؤمنات وقذف

ال يحال دم  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديَّ ابن مسعود)
الانفس باالنفس،   : امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل، إال بإحدى ثالَّ

 (.والثيب الزاني، والمفارق لدينه التار  للجماعة
أي الذنب : سألت النبي : قال  (الثابت في الصحيحين اهلل عنه رضي  حديَّ ابن مسعود)

: ثم أي؟ قال: إن ذل  لعظيم، قلت: قلت(. أن تجعل هلل ندًّا وهو خلق : )أعظم عند اهلل؟ قال
(. ثم أن تزاني بحليلة جار : )ثم أي؟ قال: قلت(. ثم أن تقتل ولد  تخاف أن يطعم مع )

والذين ال يدعون مع اهلل إلها مخر وال } :رسول اهلل  ونزلت هذه اآلية تصديقا لقول: قال
 .{يقتلون النفس التي حرم اهلل إال بالحق وال يزنون

 حكم قتل النفس عمدا بغير حق
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أول ماا  : )قاال  أن النباي   (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديَّ ابن مسعود) 
 (.يقضى بين الناس في الدماء

 باين  تعاالى  الّله يحكم ما أول أي  (  الدماء في القيامة يوم الناس بين  يقضى ما  أول) 
 يقضاى  ما أول أو الدماء في القضاء القضايا أول أو الدماء متعلقات في القيامة يوم الناس
 باه  يحاسب ما أول خبر يناقضه وال سفكها مفسدة لعظم وذل  الدماء في الكائن األمر فيه
 أو  ،  أول مان  بمعنى أول أن أي الخلق حق في وذا الحق حق في ذل  ألن الصالة العبد
 الدماء المظالم من فيه يحكم ما أول ثم الصالة البدنية الفرائض من به يحاسب ما أول
 تعالى الّله حق على المحاسبة أواًل يقع الذي أن األخبار وظاهر  :  العراقي الحافظ قال ]*[
 حمال  قاد  قتيل كل ويأتي الدماء في الناس بين يقضى ما أول الطويل الصور حديَّ وفي
  .  قتلني لم هذا سل رب يا  :  فيقول أسهر
ال يزال ) :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 (.المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دمًا حرامًا
إن مان  :قاال   (الثابت في صحيح البخااري موقوفاا    مارضي اهلل عنه حديَّ ابن عمر) 

 .التي ال مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سف  الدم الحرام بغير حلِّهورطات األمور، 
أن :قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح البخاري  ماابن عباس رضي اهلل عنهحديَّ ) 

ملحد في الحرم، ومبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية، : أبغض الناس إلى اهلل ثالثة: )النبي  قال
 (.هومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دم

الماراد    : أي أبغض عصاة المؤمنين إليه كما أفاده القاضي   ( أبغض الناس إلى اهلل   )
 ، بالناس المقول عليهم جميع عصاة األمة وأن الكافر أبغض من هؤالء المعدودين 

أي يقتله بنحو ذبح أو ضرب عناق     (ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه )وذكر منها
وخص هذه الكيفية المشتملة على إسالة الدم لكونها أغلاب طارق    بنحو سيف فيسيل دمه

ولما كان المناع مان     ، القتل والمراد إزهاق روحه بمحدد أو مثقل أو غيرهما كنحو سم 
إراقة الدم أعظم المقاصد أو هو أعظمها أعاده صريحًا ولم يكتف بيهريقه وإن كفى والمراد 

   . لب ليلزم في اإلهراق باألولى ففيه مبالغة الطلب المترتب عليه المطلوب أو ذكر الط
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َلْو أّن »:قال  أن النبي ( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح التلرمذي ) 
 .«أ ْهل  الّسماِء َوأْهل  األْرِض اُشَتَركووا في َدِم ُمْؤِمٍن ألكّبُهْم اهلل ِفي الّناِر

 أي في سفكه ظلمًا   ( في دم مؤمن لو أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا   )
نار جهنم وفي رواية للطبراني بدل لكبهم لعذبهم الّله بال عادد وال    (ألكّبُهْم اهلل ِفي الّناِر )

  . حساب 
 ؟ على قتل إنسان فهل يقتلون جميعًالو : مسألة 

قتال  خمسة اجتمعوا علاى  : فإنهم يقتلون جميعًا، مثاله إذا اجتمع جماعة على قتل إنسان
 . رجل، فُيقتلون جميعًا

أن غالما قوتل غيلاة،  : قال (الثابت في صحيح البخاري  ابن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ ) 
 .لو اشتر  فيها أهل صنعاء لقتلتهم: فقال عمر
ما الدليل، وما التعليل؟ ألن ظاهر الحكم في هذه المسألة أنه حكم جاائر،  : فإن قيل:مسألة 

 !فكيف نقتل خمسة بواحد؟
لو اشتر   :رضي اهلل عنهلقول عمر ، فإنهم يقتلون جميعًالو اتفق أهل بلد كامل على قتله 

وعمر ا رضي اهلل عنه ا ممن اشتهر بالعدالة، ومع ذل  قاتلهم     فيها أهل صنعاء لقتلتهم
 .جميعًا به، فالُحُكم ليس بَجور

وقاول   .اء لقتلاتهم لو اشتر  فيها أهل صنعقول عمر رضي اهلل تعالى عنه  :وجه الداللة 
 ألنه من الخلفاء الراشدين  ةعمر رضي اهلل تعالى عنه سنة متبع

 :قاال   أن النبي (  والترمذيأبي داوود حديَّ العرباض بن سارية  الثابت في  صحيح )
ن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعاش مانكم   إأوصيكم بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و 

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و بعدي فسيري اختالفا كثيرا ف
 . عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة 

، فألن هؤالء الجماعة قتلوا نفسًا عمدًا، وتجزئة القتل عليهم ُمحاال؛ إذ  أما من حيَّ النظر
والقتل ال يمكن أن يتبعوض، ورفع القتل عنهم ظلام   ال يمكن أن نقتل كل واحد خمس قتلة،

 !للمقتول؛ ألنهم أعدموه وأزهقوا نفسه، فكيف ال تزهق أنفسهم؟
 فلهذا كان النظر واألثر موجبين لقتل الجماعة بالواحد
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 .لكن ال بد من شرط، وهو أن يتمالؤوا على قتله، أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد
اجلس أنت : هذا الرجل عنده مال كثير، سنقتله ونأخذ ماله، فقال أحدهم: قالوا :مثال التمالؤ

في هذا المكان مراقبًا، وأنت في هذا المكان اآلخر مراقبًا، وأحدنا يشحذ الساكين، وأحادنا   
 . يقتله، فهنا تمالؤوا على قتله

على شخص  كُأناس أرادوا أن يهجموا: ، لكن ِفْعل كل واحد يصلح لقتلهمثال ما لم يتمالؤوا
لقتله وأخذ ماله، دون أن يطلع أحدهم على اآلخر، ولم يعلم أحدهم باآلخر، لكن قدور اهلل ا  
تعالى ا أن يأتوا جميعًا لياًل، وكل شخص رمى هذا الرجل، فأحدهم أصاابه فاي بطناه،     
واآلخر في صدره، واآلخر في ظهره، فمات الرجل فهنا يقتلون جميعًا؛ ألن فعل كل واحاد  

 .صلح للقود لو انفردمنهم ي
ولو جرحه أربعة بدون اتفاق وخامس لكزه، فهنا يقتل األربعة، والخامس الاذي لكازه ال   

 .ُيقتل؛ ألن فعله ال يصلح للقتل لو انفرد
سقط القصاص ألي سبب من األسباب فهل يؤدوا ديًة واحدة أم يلزم كل واحاٍد  إذا : مسألة 

 منهم دية ؟
نحان ال  : ي سبب من األسباب مثل أن قال أولياء المقتولسقط القصاص ألأنه إذا  الصحيح

نريد قتل هؤالء، لكن نريد الدية فإنه يلزمهم دية واحدة ، ، فإذا كانوا عشرة والدية مائاة  
من اإلبل فعلى كل واحد منهم عشر من اإلبل، والفرق بين الدية والقتل أن الدياة تتجازأ،   

 .كن القتل ال يتجزأفيمكن أن نوحمِّل كل واحد جزءًا منها، ل
من قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب إلىاهلل تعالى ، فهل يسقط حق المقتول فاي اآلخارة   : مسألة 

 بمجرد توبة القاتل ؟
و ال يساقط حاق المقتاول حتاى      ، ال يسقط حق المقتول في اآلخرة بمجرد توبة القاتل

ن حسنات القاتل بقدر بالقصاص ألن القصاص حٌق ألولياء المقتول ، وأما المقتول فيأخذ م
 .مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المقتول فُحِملت على القاتل 

 لاه من كانت ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
إن ، اوال درهم ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه فليتحلله من من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه
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ن له حسنات ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت علياه  كا
.) 
 التحقيق أن القتل تتعلق به ثالثة حقوق :قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[
 [وحٌق للمقتول( أي أولياء المقتول)حٌق هلل تعالى وحٌق للولي ]  

 .وبة فإذا تاب القاتل سقط حق اهلل بالت
، وإذا حصل القصاص سقط حق أولياء المقتول أو بالعفو عنه إن أرادوا ذل  قبل القصاص 

من حسناته، فإن لم يكن له حسنات  يأخذ)ويبقى حق المقتول يأخذه يوم القيامة من القاتل 
ومن هنا يتضح أن القتل عمدًا ورطٌة ال مخرج لمان   (.أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه

 .ها أوقع نفسه في
إن مان  :قاال   (الثابت في صحيح البخااري موقوفاا    مارضي اهلل عنه حديَّ ابن عمر) 

 .ورطات األمور، التي ال مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سف  الدم الحرام بغير حلِّه
 
 
 

 اذكر الدليل على قتل اإلنسان نفسه ؟: مسألة 
قاال  :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين جندب بن عبد اهلل رضي اهلل عنه حديَّ )

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح،فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقاأ  : )رسول اهلل 
 (.بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة: الدم حتى مات، قال اهلل تعالى

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
ردوى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردوى فيه خالدًا مخلَّادًا  من ت: )عن النبي  قال

فيها أبدًا، ومن تحسوى سمًا فقتل نفسه، فسمه في يده يتحسواه في نار جهنم خالادًا مخلَّادًا   
فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهانم خالادًا   

 (.ًامخلَّدًا فيها أبد
 بق؟في النار كما هو ظاهر الحديَّ الساهل قاتل نفسه يخلد : مسألة 

 تحريم قتل اإلنسان نفسه
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، أما إذا لم يساتحل قتال    الصحيح أن قاتل نفسه ال يخلد في النار إال إذا استحل قتل نفسه
نفسه فإنه ال يخلد في النار ألن قتل النفس كبيرة من الكبائر وعقيدة أهل السنة والجماعاة  

 يخلد في النار ما دام قد مات على التوحيد ، وأنه مستحٌق للعقوبة في مرتكب الكبيرة أنه ال
لكنه تحت مشيئة اهلل النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء مخذه بذنبه ، لكن مآله إلى الجناة  

   [يدخل الجنة يومًا من األيام أصابه قبل ذل  اليوم ما أصاابه ]ما دام قد مات على التوحيد 
: النسااء ()َه ال َيُغِفُر أن ُيُشَرَ  ِبِه َوَيُغِفُر َما ُدوَن َذَلاَ  َلَماْن َيَشااءُ   إن اللَّ: )لقوله تعالى 

 ( . 41اآلية
قال وحولاه   أن النبي  (الثابت في الصحيحين عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه حديَّ )

 بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شيئًا، وال تسرقوا، وال تزناوا، وال  ) ُعصابة من أصحابه
تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتاٍن تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معروف، فمن 
وفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذل  شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن 

فبايعناه (.إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه: أصاب من ذل  شيئًا فستره اهلل، فأمره إلى اهلل
 .ذل  على

إن شاء عاقبه وإن : ومن أصاب من ذل  شيئًا فستره اهلل، فأمره إلى اهلل] قوله  :الشاهد 
فدلَّ ذل  على أن مرتكب تحت مشيئة اهلل النافذة إن شاء عفاا عناه وإن   [  شاء عفا عنه

 إن: )شاء مخذه بذنبه ، وما دام أنه تحت مشيئة اهلل النافذة فإنه ال يكفر لعموم قوله تعالى 
ومن ثم ال  ( .41اآليةمن : النساء()اللََّه ال َيُغِفُر أن ُيُشَرَ  ِبِه َوَيُغِفُر َما ُدوَن َذَلَ  َلَمْن َيَشاُء

 .ُيخلد في النار 
 
 
 

 ؟ القصاصما هو : مسألة 
 .تتبع األثر كالقصص :القصاص لغة

إن قطع طرفًا قوِطاع طرفاه،   ، إن َقَتل قوِتل، ول َعبالجاني كما َف ل َعُففهو أن ُي وأما في الشرع
 .وهكذا

 باب القصاص
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القصاص، وأخذ الدية، والعفو، فأيهما أفضل؟ ينظر : وقد رخص اهلل لهذه األمة ثالَّ مراتب
للمصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضال، وإذا كانات المصالحة    

 .فضلتقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أ
وهذا يجب على اإلنسان فيه أن يأخذ بالعقل، ال بالعاطفة؛ ألن بعض الناس تأخذهم العاطفة 
فيعفون، وهذا ليس بصحيح؛ ألننا لسنا أحق بالعفو من اهلل تعالى، واهلل قد أوجب القصاص 

وكذل  أوجاب  [ 101: لبقرةا]{{ َياأ يلَها الَِّذيَن مَمنووا كوِتَب َعَلْيكوُم اُلِقَصاُص ِفي اُلَقُتَلى}}: فقال
 .حد الزاني، وقطع السارق، وما أشبه ذل 

وكان اليهود من شريعتهم ا حسب ما ذكره أهل العلم ا أنه ال بد من القصاص، وأناه ال    
سبيل إلى العفو، وال إلى أخذ الدية، والنصارى شريعتهم عدم القصااص، وجااءت هاذه    

م والفضل؛ ألن تر  القاتل دون أن يقتال  الشريعة وسطًا بين الشريعتين، فجمعت بين الحز
يفتح علينا مفسدة عظيمة، وهي التجرؤ على القتل وعدم المباالة به، وقد تقتضي المصلحة 

 .عدم القصاص، فجاءت هذه الشريعة بين الحزم والفضل، كاملة عادلة
إن القصاص زياادة فاي   : ، حينما يقولونوالقصاص ليس كما يزعم أهل اإللحاد والزندقة

لقتل؛ ألنه إذا قتل القاتل شخصًا، ثم قتلنا القاتل يكون فات شخصان، وإذا لم نقتل القاتل لم ا
 .يفت إاّل شخص واحد، إذًا فالقصاص خطأ

هذا مما أعمى اهلل به بصائركم، فإن القصاص حياة، كما قاال  : لكن نقول لهؤالء الجماعة
؛ ألن القاتل إذا علم أنه سُيقتل فإنه [ 109: بقرةال]{{ َوَلكوْم ِفي اُلِقَصاِص َحَياٌة}}: اهلل تعالى

لن يقدم على القتل، فإذا اقتصصنا من زيد لقتله عمرًا؛ فإن خالدًا ال يقتل بكرًا، لكان لاو   
 .تركناه تعدد القتل

 
 

 
 شروط ثبوت القصاص ؟ما هي : مسألة 

]*[حمسة شروط شروط ثبوت القصاص : 
 .غير مهدر دمهمعصوم الدم: مقتول معصومًا، أيعصمة المقتول، أي أن يكون ال :األول

 القصاص ثبوتشروط 
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 .المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن: والمعصومون أربعة أصناف
ألناه ال يتصاور   « تكليف القاتل فال قصاص على صغير وال مجنون: التكليف أي : الثاني

يعقل أحياناًا،  ، وإذا كان الرجل ُيَجنل أحيانًا و، وحد الصِّغر هو ما دون البلوغ  منهما عمد
، ولو زال عقله بغير الجنون  فإن قتل في حال جنونه ال يقتل، وإن قتل في حال عقله يقتل

كالِكَبر وهو الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، وخرج يومًا من بيتاه، وسايفه بياده،    
 .فرأى شخصًا فضربه على رأسه، فال ُيقتل به

رفع القلم عن : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي ) 
 ( عن المجنون حتى ُيفيق   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 
 .يكون القاتل مسلم والمقتول كافرأ الَّ  : الثالَّ

الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  حديَّ علي بن أبي طالب )  فال يقتل مسلم بكافر
 .ال يقتل مسلم بكافر :قال    أن النبي (

 . أن ال يكون المقتول ولدًا للقاتل  :الرابع
أن ( ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجاة  ابن عّباٍس رضي اهلل عنهحديَّ )والدليل 
 .«اَل توَقاُم اُلَحُدوُد ِفي اُلمَساِجِد َواَل ُيُقَتُل الَواَلُد ِباُلَوَلِد»:قال   النبي 

 .تكون الجناية عمدًا وعدوانًا أن :الخامس 
 
 
 

 بم يثبت القصاص ؟: مسألة 
]*[ يثبت القصاص بأحد أمرين: 
أن يهوديا رض رأس ( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) : اإلعتراف( 1)

من فعل هذا ب ، أفالن، أفالن؟ حتى سامي اليهاودي، فأومات    : جارية بين حجرين، قيل
 .دي فاعترف، فأمر به النبي  فرض رأسه بين حجرينبرأسها، فأخذ اليهو

 :رجلين عدلين  شهادة( 2)

 ثبوت القصاص
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أصبح رجل من  :قال ( أبي داوود الثابت في صحيح  رضي اهلل عنهرافع بن خديج حديَّ ) 
األنصار مقتوال بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي  فذكروا ذل  له فقال لكم شاهدان يشاهدان  

رسول اهلل لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هام يهاود وقاد    على قتل صاحبكم قالوا يا 
يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي  من 

 . عنده
 [لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم]قوله  :الشاهد 

  
 

 ما هو شروط تنفيذ الِقصاص ؟: مسألة 

]*[ثة شروطشروط تنفيذ الِقصاص ثال . 
بالغًا عاقاًل، والذي يستحق القصاص هم ورثاة  : أي يكون مستحق الِقصاص مكلفًا أن( 1)

 المقتول، 
فإن كان المستحق للقصاص صبيًا أو مجنونًا لم يستوف؛ وذل  لعدم التكليف، ولكان مااذا   

 يصنع بالجاني؟ 
رًا وله أب، كما لاو  فلو كان المستِحق للقصاص صغي:  ُيحبس الجاني إلى البلوغ واإلفاقة 

قتل رجل، وورثه أبوه وابنه الصغير، فليس لألب أن يستوفي القصاص؛ ألن أحد مستحقيه 
صغير لم يبلغ، والعلة أن القصاص إنما وجب للتشفي من القاتل، وليذهب اإلنسان ما فاي  
د؛ قلبه من الغيظ على هذا القاتل الذي قتل مورِّثه، وهذا ال يمكن أن يقوم به أحد عان أحا  

ألن التشفي معنى يقوم بالنفس، فأبو الرجل ال يتشّفى عن ابن ابنه، ولهذا يحابس حتاى   
وألن معاوية ا رضي اهلل عنه ا حبس هدبة بن خشرم فاي قصااص     »البلوغ أو اإلفاقة، 

 .، فعندنا هنا دليل وتعليل«حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذل  في عصر الصحابة ولم ينكر
،  فإن عفا بعضهم سقط القصاص، حتاى لاو    على تنفيذه قصاصالمستحقين لل اتفاق( 2)

فرض أن هذا الذي عفا ال يرَّ إاّل واحدًا من مليون سهم فإنه ال يمكن القصااص؛ لقولاه   
: البقارة ]{{ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن أ ِخيِه َشيٌء َفاتَِّباٌع ِباُلَمْعُروِف َوأ َداٌء َإَلْياِه ِبَإْحَساانٍ  }}: تعالى
نكرة في سياق الشرط، {{ َشْيٍء}}المقتول، و{{ ِمْن أ ِخيِه}}القاتل، : أي{{ ِفَي َلُهُع}}[ 101

 فيذ الِقصاصشروط تن
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َفاتَِّباٌع }}: فتعم أي جزء، فإذا عفي عن القاتل ولو جزءًا يسيرًا فإنه ال قصاص؛ لقوله تعالى
إلاى العاافي   : أي{{ َوأ َداٌء َإَلْياهِ }}: فُيتَبع القاتُل بالمعروف وال يؤذى، وقوله{{ ِباُلَمْعُروِف

 .فاألداء وصف من أوصاف الدية{{ ِبَإْحَساٍن}}
أن عمر رضي اهلل عنه ُرفع إلياه رجاٌل   ( ولحديَّ زيد ابن وهب في اإلرواء وهوصحيح )

قد عفوت _ وهي امرأة القاتل _ قتل رجاًل فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول  
 .رجل من القتل ُعِتق ال: عن حصتي من زوجي ، فقال عمر 

وأما التعليل فألنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل ال يتبعض، فإذا كان الورثاة  
ستة، وعفا واحد منهم، فال يمكن أن نقتل القاتل خمسة من ستة من القتل، ونبقي واحادًا  

جازء إاّل  فلموا كان جزء من القاتل ال بد أن يبقى حيًا، وكان ال يمكن حياة هاذا ال ! من ستة
 .بحياة الباقي، كان عفو بعض الورثة مانعًا من القتل

فإذا وجب على حامل لم تقتل حتى تضع الولد   أن ال يتعدى الِقصاص الجاني إلى غيره( 3)
إذا وجب القصاص على حامل فلو اقتصصنا منها قتلناها وما فاي بطنهاا،   « وتسقيه اللبأ

، وألنو ألبيه حقًا في بقائاه،   لولد وتسقيه اللبأوالجنين بريء، فينتظر وال تقتل حتى تضع ا
 .فال يمكن أن يهدر حقه، فإذا وجب على حامل ولو في أول الحمل فإنها تتر  حتى تضع

أن امرأة من جهيناة    (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهعمران بن حصين حديَّ ) 
دا فأقمه علي فدعا نباي اهلل   أتت نبي اهلل  وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي اهلل أصبت ح

وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ففعل فأمر بها نبي اهلل  فشكت عليها ثيابها 
ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي اهلل وقد زنت فقال لقد 

وبة أفضل مان أن  تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت ت
 . جادت بنفسها هلل تعالى

 
 
 
 

 كيفية تنفيذ القصاص
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أو ( الرئيس األعلى للدولاة )أردنا تنفيذ القصاص فالبد أن يكون يتم بإشراف اإلمام إذا( 1)
 .نائبه ليمنع الجور في تنفيذه ويلزم بالوجه الشرعي في ذل  

تنبيه :     من ينوب عنه عادة في هذه األمور، والذي ينوب عنه فاي عصارنا هاو
ألمير، فاألمير نائب عن أمير المنطقة، وأمير المنطقة نائب عن وزير الداخلياة، ووزيار   ا

 .الداخلية نائب عن الرئيس األعلى للدولة
وإنما منع القصاص إاّل بحضرة السلطان، أو نائبه؛ خوفًا من العدوان؛ ألن أولياء المقتاول  

ون حضور السلطان أو نائباه فربماا   قد امتألت قلوبهم غيظًا على القاتل، فإذا قّدم للقتل بد
 .يعتدون عليه بالتمثيل، أو بسوء القتل، أو بغير ذل ، وهذا أمر ال يجوز

حادوة، احترازًا من اآللة الكالَّة، فإنه ال يجاوز  : أي :ماضية  يشترط في اآللة أن تكون( 2)
النباي   أن (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهشداد بن أوس حديَّ ) أن يقتص بها؛ 

  إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا  :قال
، فإذا اقتصصنا من هذا الجاني باآللة الكالَّة فإنناا  الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته 

 .لم نحسن إليه، وهذا شرط في جميع الحدود
، وجب عليهم أن َيَدُعوا ذل  إما لإلمام، أو قصاصأولياء المقتول، لم يحسنو الإن كان ( 3)

 .يوكلوا من يحسن القصاص
 كيف ُيقتص من الجاني ؟: مسألة 

: أن يفعل بالجاني كما فعل؛ ألنه من القص وهو تتبع األثر، ولقولاه تعاالى   تمام القصاص
: ، ولقوله تعالى[ 194: البقرة]{{ ْيكوْمَفَمِن اْعَتَدى َعَلْيكوْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمُثِل َما اْعَتَدى َعَل}}
َوَجَزاُء َسيِّئ ٍة }}: ، ولقوله تعالى[ 126: النحل]{{ َوَإْن َعاَقْبتوْم َفَعاِقُبوا ِبِمُثِل َما ُعوِقْبتوْم ِبِه}}

، وما أشبه ذل  من اآليات، وألن النبي  رضو رأس الرجال  [ 40: الشورى]{{ َسيِّئ ٌة ِمُثلوَها
جرين؛ ألنه قتل الجارية األنصارية برض رأسها باين حجرينوهاذا دليال    اليهودي بين ح

خاص، واآليات التي سقناها أدلة عامة، فهذه أدلة من الكتاب والسنة، ومن النظار أيضاًا   
: كيف يمثل هذا الجاني بالمقتول، ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقًا، ثام نقاول لاه   : نقول

{{ َإنو اللََّه َيْأُمُر ِباُلَعْدِل َواإَلْحَساانِ }}: اهلل تعالى يقولفهذا ليس بعدل، و! سنضرب  بالسيف؟
 [  .90: النحل]
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 هل يجوز الَعُفِو َعِن الِقَصاِص ؟: مسألة 

]*[ أن يخيروا بين ثالثة أشياء ( الورثة)يجوز للألولياء: 
  القتل( 1)
 الفداء( 2)

 مجانا العفو( 3)

ا الَِّذيَن مَمنووا كوِتَب َعَلْيكوُم اُلِقَصاُص ِفي اُلَقُتَلى اُلُحارل ِبااُلُحرِّ   َياأ يلَه}}: ودليل ذل  قوله تعالى
َلْياِه  َواُلَعْبُد ِباُلَعْبِد َواأُلُنَثى ِباأُلُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن أ ِخيِه َشيٌء َفاتَِّبااٌع ِبااُلَمْعُروِف َوأ َداٌء إَ  

علم منه أن لمن له القصاص أن يعفو {{ ُه ِمْن أ ِخيِه َشيٌءَفَمْن ُعِفَي َل}}: ، فقوله{{ِبَإْحَساٍن
 هذا من القرمن،{{ َفاتَِّباٌع ِباُلَمْعُروِف}}: ويأخذ الدية، ولهذا قال

من :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )ومن السنة 
إما أن يقااد للمقتاول،   : ،  أي« ن ُيفدىقوتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أ

 .وإما أن تؤدى ديته
« من قتل لاه قتيال  »: صريح بأن الخيار ألولياء المقتول؛ لقوله« بخير النظرين»: وقوله 

اقتلوني، أنا أريد أن يكون المال لاورثتي، فاال   : وعلى هذا فال خيار للقاتل، فلو قال القاتل
؛ وذل  ألن هذا الجاني معتٍد ظالم فال يناسب أن يعطاى  خيار له، بل الخيار ألولياء المقتول

م بقتل مورثهم، فكاان لهام   خيارًا، وأما أولياء المقتول فقد اعتدي عليهم، وأهينت كرامته
 .الخيار 
 هل العفو أفضل ؟: مسألة 

 [230 /البقرة ( ]َوأ ن َتْعفوَوُا أ ُقَرُب َللّتُقَوَى: )تعالىاألصل أن العفو أفضل لقوله 

 َباُب الَعُفِو َعِن الِقَصاِص
 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      101 

ما  :قال ( و النسائي أبي داوود الثابت في صحيحي  رضي اهلل عنهأنس بن مال  حديَّ  )
 . رأيت النبي  رفع إليه شيء فيه قصاص إال أمر فيه بالعفو

إال أذا كانت المصلحة في القصاص فيكون القصاص أفضل من العفو مجاناا ، وذلا  ألن   
 .ي القرمن مقيد بما إذا كان فيه مصلحة فالعفو الذي 

 [40: الشورى]{{ َفَمْن َعَفا َوأ ْصَلَح َفأ ْجُرُه َعَلى اللَِّه}}: قال تعالى 
 .فإن لم يكن العفو فيه إصالح فعدم العفو أفضل  
 
 
 

 ما معنى اُلِقَصاَص ِفيَما ُدوَن النَُّفِس ؟: مسألة 
 أي في األطراف والجروح :اُلِقَصاَص ِفيَما ُدوَن النَُّفِس 

المستقل  مثل اليد، والرجال، والعاين، واألناف، واألذن، والسان،      هو العضو :والطرف
 .والذكر، وما أشبه ذل 

هي الشقوق في البدن، مثل رجل جرح يد إنسان، أو ساقه، أو فخذه، أو صدره،  :والجراح
 .أو رأسه، أو ظهره، أو ما أشبه ذل 

 اذكر الدليل على اُلِقَصاَص في األطراف والجروح ؟: مسألة 
َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها أ نو النَُّفَس ِبالنَُّفِس َواُلَعْيَن ِباُلَعْيِن َواأل ُناَف ِبااأل ُنِف   }}: قوله تعالى الدليل

 [ .45: المائدة]{{ َواأُلذوَن ِباأُلذوِن َوالسِّنو ِبالسِّنِّ َواُلُجُروَح ِقَصاٌص
ته كسرت ثنياة جارياة،   أن الربيع عم(الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديَّ )

فأمر  فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا األرش فأبوا، فأتوا رسول اهلل  وأبوا إال القصاص،
يا رسول اهلل، أتكسر ثنية الربيع؟ ال والاذي  : رسول اهلل  بالقصاص، فقال أنس بن النضر
القوم  فرضي( صيا أنس، كتاب اهلل القصا: ) بعث  بالحق ال تكسر ثنيتها، فقال رسول اهلل 

 (.إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره: )فعفوا، فقال رسول اهلل 
 
 

 َباُب َما ُيوِجُب اُلِقَصاَص ِفيَما ُدوَن النَُّفِس
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 القصاص من األطراف ؟ تنفيذ ما هي شروط: مسألة 
]*[ يشترط في تنفيذ القصاص من األطراف ثالثة شروط: 

ِصٍل، أ ْو َلُه َحدٌّ َيُنَتِهي َإَلْيِه، َكَماِرِن األ ْمُن ِمَن اُلَحْيِف ِبأ ْن َيكووَن اُلَقُطُع ِمْن َمُف :الشرط األول 
 .األ ُنِف، َوُهَو َما اَلَن ِمُنُه

فمثاًل في األصبع  يقطع من مفصل األنملة، وفي الكف من مفصل الرسغ، وفي الذراع مان  
 .مفصل المرفق، وفي العضد من مفصل الكتف

 .م يكن مفصلله حدٌّ ينتهي إليه وإن ل: أي« أو له َحدٌّ ينتهي إليه»
من األنف؛ ألن األنف له قصبة مان عظاام،   : أي« كمارن األنف وهو ما الن منه»: قوله

للمنخرين وللحاجز بينهما، فلو أن أحدًا قطع شخصًا : يليها المارن، وهو جامع لثالثة أشياء
من الحد اللين اقتص منه، ألنه يمكن االستيفاء بال حيف، ولو أن رجاًل قطع يد رجل مان  

ل اليد تمامًا فإنه يقتص منه، ولو قطعه من نصف الذراع فال يقتص منه؛ ألن القطاع  مفص
 .ليس من مفصل 

 وإذا لم يكن من مفصل فال نأمن أن نحيف عند القصاص، ربما يزيد أو ينقص
بأن تكون يدًا بيد، هذا االسم، والموضع يمين اُلُمَماَثَلةو ِفي االْسِم َواُلَمْوِضِع  :الشرط الثاني 

 .بيمين مثاًل
 .وكذل  خنصر بخنصر، هذا اسم، ويمين بيمين هذا موضع

وأنملة وسطى بأنملة وسطى، هذا اسم، لكن يجب أن تبين من أي األصابع، خنصر، بنصر، 
 .من اليمين، أو اليسار

 ْصِليٌّ ِبَزاَئٍدَفاَل توْؤَخذو َيِميٌن ِبَيَساٍر، َواَل َيَساٌر ِبَيِميٍن، َواَل ِخُنِصٌر ِبِبُنِصٍر، َواَل أ  
استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال فال تؤخذ صحيحة  :الشرط الثالَّ 

والمراد باالستواء أاّل يكاون   َواَل َكاِمَلةو األْ َصاِباِع ِبَناِقَصٍة، َواَل َعْيٌن َصِحيَحٌة ِبَقاَئَمٍة بشالَّء
 .طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه 

 شروط  تنفيذ القصاص من األطراف
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 ما هو الضابط في القصاص من الجروح ؟: لة مسأ
أن يقتص من كل جرح ينتهاي إلاى عظام إلمكاان      :الضابط في القصاص من الجروح 

 .اإلستيفاء بال حيف 
 .فإن كان الجرح ال ينتهي إلى عظم فال قصاصلعدم أمن اإلستيفاء بال حيف 

 ما هي الموضحة ، وهل يمكن القصاص منها ؟: مسألة 
 .التي توضح العظم في الرأس والوجه خاصة  وهي «الموضحة»

فإذا جنى شخص على مخر عمدًا، وكشط جلد رأسه ولحمه حتى وصل إلاى العظام فإناه    
يقتص منه؛ ألنه جرح ينتهي إلى عظم، واالعتبار بالمساحة ال بالكثافة، أي بمساحة الجرح 

ق العظام أكثار،   ال بكثافة عمقه؛ ألن بعض الناس يكون سمينًا، وتكون طبقات اللحم فاو 
وبعض الناس بالعكس، فهذا ال عبرة به، بل العبرة بالمساحة، فيؤخذ من الجاني بمثل ماا  

 .أخذ من المجني عليه
 ؟ ُجْرِح الَعُضِد، َوالسواِق، َوالَفُخِذ، َوالَقَدِمهل يقتص من  : مسألة 

الجروح في هذه المواضع تنتهي  يقتص من  ُجْرِح الَعُضِد، َوالسواِق، َوالَفُخِذ، َوالَقَدِم ألن هذه
 إلى عظم،

 .هو العظم الذي بين الكتف والمرفق «العضد»
 .وهو العظم بين الركبة والقدم «والساق»
 .وهو العظم الذي بين الور  والركبة «والفخذ»
 .وهو العظم الذي بين الكعبين إلى نهاية األصابع «والقدم»

 . صفالقاعدة أن كل جرح ينتهي إلى عظم ففيه قصا
 ؟ مالفرق بين الشجاج والجروح: مسألة 
جمع شجوة، وهي جرح الرأس والوجه خاصة، ففي الجبهاة والارأس   : والشجاج الشجاج،

 .تسمى شجة، وفي الرقبة يسمى جرحًا

 الضابط في القصاص من الجروح
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 والمنقِّلة والمأمومة ، وهل يجوز القصاص فيها ؟ والجائفة ما هي الهاشمة: مسألة 
 .ويهشمه، فهذه ال قصاص فيها هي الجرح الذي يبرز العظم: الهاشمة
 .هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، وهذه ال قصاص فيها: والمنقِّلة
 .التي تصل إلى بطن الجوف : الجائفة 

هي التي تصل إلى أم الدماغ، بأن ضربه فاانجرح وباان العظام، وانهشام،     :  والمأمومة
المأمومة ال يمكن االستيفاء فيها  وانتقل، وبان الدماغ، فهذه ال يقتص فيها من الجاني؛ ألن

 .بدون حيف 
تنبيه :   ما الينتهي إلى عظم فال يجوز القصاص فيه من الجراحات كالبطن والعناق

 .لعدم األمن من الحيف 
]*[أنه ال قصاص في الجروح إال في ثالَّ حاالت: فالخالصة: 

 .في كل جرح ينتهي إلى عظم :األولى
 .في السن :الثانية
لو أن جماعة قطعوا طرفًا أو جرحوا جرحًا يوجب القود فهال نقطاع مثال هاذا     : مسألة 

 الطرف منهم جميعًا ؟
لو اشتركوا في قطع العضو وذل  بأن يأتوا بسكين ويتحاملوا عليها جميعًا حتاى ينقطاع   

َن النَُّفَس ِبالنَُّفِس َواُلَعايْ }}: العضو، فهؤالء اشتركوا فيقتص منهم جميعًا لعموم قوله تعالى
، [ 45: المائادة ]{{ ِباُلَعْيِن َواأل ُنَف ِباأل ُنِف َواأُلذوَن ِباأُلذوِن َوالسِّنو ِبالسِّنِّ َواُلُجُروَح ِقَصااصٌ 

وقياسًا على ما إذا اشتركوا في قتله، فإنه إذا وجب القصااص علايهم جميعاًا فيماا إذا     
قطع عضٍو مان بااب    اشتركوا في القتل، فألن يجب القصاص عليهم فيما لو اشتركوا في

أولى؛ ألن النفس أعظم حرمة، والقصاص في األطراف مبني على القصاص في النفاوس،  
 . وكذل  لو جرحوا جرحًا يوجب القود

ا وهو كل جرح ينتهي إلى عظم ا فإذا جرحوا جرحًا يوجب القود فعليهم القود، فإذا كانوا  
أننا نقتل عشرة أنفس بانفس  كما : عشرة فإننا سنجرح عشرة رؤوس برأٍس واحد، ونقول

 . واحدة
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أن غالما قوتل غيلة، : قال (الثابت في صحيح البخاري  ابن عمر رضي اهلل عنهمالحديَّ )  
 .لو اشتر  فيها أهل صنعاء لقتلتهم: فقال عمر

 
 
 

 ما هي الدِّية ؟: مسألة 
 . الدِّية المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية

 أي دفعت ديته : تو القتيل ومعنى ودي
 ما هي الجناية ؟: مسألة 

 ، هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مااًل الجناية بالمعنى االصطالحي
 على من تجب الدية؟: مسألة 

وقد تكون لألعضاء، وقد تكون للمنافع؛ والقاعدة العامة في وجاوب   الدية قد تكون للنفس،
سواء كانت الدية للبادن، أو  « ًا بمباشرة أو سبب لزمته ديتهكل من أتلف إنسان»الدية هي 

لجزء منه، أو للمنافع، فإن اجتمع مباشران فعليهما الدية، وإن اجتمع متساببان فعليهماا   
الدية، وإن اجتمع متسبب ومباشر، فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى المباشر وحاده،  

 .وإن كان ال يمكن تضمينه فعلى المتسبب وحده
أن يأخذ اإلنسان ملة تقتل، فيقتل بها هذا اإلنسان، سواء عمدًا أو خطأ، أو  :مثال المباشرة
 .يلقيه من شاهق
أن يحفر حفرة في طريق الناس، فيقع فيها الناس، فهذا لام يباشار لكناه     :ومثال السبب

 تسبب، فيكون الضمان عليه
 .لديةأن يشتر  اثنان في قتل شخص، فعليهما ا :ومثال المباشرين
 .أن يشتر  اثنان في حفر حفرة في الطريق، فعليهما الدية :ومثال المتسببين

شخص حفر حفرة، ووقف شخص مخر عليهاا، فجااء    :ومثال اجتماع المباشر والمتسبب
إنسان فدفعه فيها حتى سقط ومات، فالضمان على المباشر وهو الدافع؛ ألنه أقاوى صالة   

 .بالجناية من المتسبب

 ِكَتاُب الدَِّياِت  
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شخصًا أعطى إنسانًا سكينًا بدون مواطأة على القتال، فقتال بهاا إنساانًا،     وكذل  لو أن 
فالضمان على المباشر، فإن كان المباشر ال يمكن تضمينه فعلى المتسبب، كما لو أن رجاًل 
ألقى إنسانًا مكتوفًا بحضرة األسد، فأكله األسد، فعندنا مباشر ومتسبب، المباشر هو األسد، 

الرجل مكتوفًا بحضرة األسد، فالضمان هنا علاى المتسابب؛ ألن    والمتسبب هو الذي ألقى
المباشر ال يمكن تضمينه، كذل  إذا كان المباشر غير معتٍد، وكان المتسبب هاو المعتادي،   
وكانت المباشرة مبنية على ذل  السبب، فإن الضمان يكون على المتسبب، وذل  مثال لاو   

: سلطان، ثم بعد ذلا  رجعاوا، وقاالوا   شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله، فقتله ال
عمدنا قتله، فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم الشهود، لكن المباشر قد بناى مباشارته   
على مسوِّغ شرعي، وهو شهادة الشهود، وال يمكنه أن يتخلص من هذه الشهادة الموجبة 

  المتسببللقتل، وهذا السبب هو الذي أقر على نفسه بالجناية، فيكون الضمان على 
إذا كان المباشر ال يمكن تضمينه؛ لعدم تكليفاه، فالضامان يكاون علاى      :والحال الثالثة

المتسبب، كمن أمر غير مكلف بالقتل، فالضمان على اآلمر؛ ألنه هو السبب، وهنا المباشر 
 .غير مكلف فال يمكن تضمينه؛ ألنه ال قصد له، ولوال أمر هذا اإلنسان ما قتل

]*[ القاعدة في موجب الدية، إما مباشرة أو سبب، وهذه القاعادة يتفارع   والخالصة أن
 :عليها المسائل التالية

 .أن يجتمع مباشران، فعليهما الدية: األولى
 .أن يجتمع متسببان فعليهما الدية: الثانية
 :إال في ثالَّ مسائل أن يجتمع متسبب ومباشر، فالضمان على المباشر: الثالثة
إحالة الضمان على المباشر بأي حال من األحوال، بأن كاان المباشار   أن ال يمكن : األولى

 .غير أهل للتضمين كالمثال األول
 .إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعًا العمل به، كالمثال الثاني: الثانية
إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، وكان لهذا السبب تأثير قوي فيها، مع عادم  : الثالثة
 .القصد منها، كالمثال الثالَّ صحة
 لماذا توسمى الدية بالعقل ؟: مسألة 
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بفناء أولياء المقتول ( أي يشد عقالها)أصل ذل  أن القاتل كان يجمع الدية من اإلبل فيعقلها 
 .ليسلمها إليهم 

 ما الدليل على وجوب الدية ؟: مسألة 
ُمْؤِمنًا َإاّل َخَطئًا َوَمن َقَتل  ُمْؤِمنًا َخَطئًا َفَتْحِرياُر   َوَما َكاَن َلُمْؤِمٍن أ ن َيُقتول : )تعالىقوله  الدليل

ِمٌن َرَقَبٍة ّمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ّمَسّلَمٌة َإَلَى أ ْهِلِه َإاّل أ ن َيّصّدقووُا َفَإن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدّو ّلكوْم َوُهاَو ْماؤْ  
ْيَنكوْم َوَبْيَنُهْم ّميَثاٌق َفِدَيٌة ّمَسّلَمٌة َإَلَى أ ْهِلاِه َوَتْحِرياُر   َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمْؤِمَنٍة َوَإن َكاَن ِمن َقْوٍم َب

( مااً َرَقَبٍة ّمْؤِمَنًة َفَمن ّلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ّمَن الّلِه َوَكاَن الّلُه َعِليماًا َحِكي 
 [92: اآلية -النساء : سورة]

من :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )ومن السنة
إما أن يقااد للمقتاول،   : ،  أي« قوتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن ُيفدى

 .وإما أن تؤدى ديته
« من قتل لاه قتيال  »: صريح بأن الخيار ألولياء المقتول؛ لقوله« بخير النظرين»: وقوله 

اقتلوني، أنا أريد أن يكون المال لاورثتي، فاال   : خيار للقاتل، فلو قال القاتل وعلى هذا فال
خيار له، بل الخيار ألولياء المقتول؛ وذل  ألن هذا الجاني معتٍد ظالم فال يناسب أن يعطاى  
خيارًا، وأما أولياء المقتول فقد اعتدي عليهم، وأهينت كرامتهم بقتل مورثهم، فكاان لهام   

 .الخيار 
 
 
 

 دية القاتل العمد هل هي عليه أم على عاقلته ، وهل هي َحالًَّة أم مؤجلة ؟ : ألة مس
وليس على عاقلته فتجب في ماله وال تتحملها العاقلة ألنها ِعاوٌض   دية القاتل العمد عليه

َواَل َتاِزُر َواِزَرٌة  : )وهذا ما يقتضيه األصل واهلل تعالى يقول عن نفسه وألنه هو الذي جنى
 [11: اآلية -فاطر : سورة( ]ُأُخَرَى ِوْزَر

 .ق الرأفة ، والدية فيها مغلظة ألنها جناية ال تستح(غير مؤجلة) َحالًَّة وتكون
 .فإذا كان القاتل فقيرًا فإنها تبقى في ذمته حتى يوسر اهلل عليه، كسائر ديونه

 دية القاتل العمد عليه وليس على عاقلته
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 هل يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه الدية ؟: مسألة 
وهو غارم، ولكن يجاب أن  {{ َواُلَغاِرِميَن}}: خل في عموم قوله تعالىنعم؛ ألنه دا :الجواب 

 .يتوب إلى اهلل مما صنع، فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة
 ما هي العاقلة ؟: مسألة 
 [أقاربه البالغون من جهة األب]هي عصبة اإلنسان وهم  :العاقلة 

 .لة وعلى هذا فإن أصحاب الفروض ليسوا من العاق
 
 
 
 

دية القاتل شبه العمد والخطأ هل هي عليه أم على عاقلته ، وهال هاي َحالَّاًة أم    : مسألة 
 مؤجلة ؟ 

 .دية القاتل شبه العمد والخطأ على عاقلته وتوؤجل بثالَّ سنوات 
ألن ذل  من باب المواساة للقاتل تخفيفًا عنه ألنه معذور بخالف العامد فإنه ال عذر له فاال  

 .خفيف يستحق الت
اقتتلت امرأتان من هاذيل،  :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديَّ أبي هريرة )

فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ، فقضى أن دياة  
 . جنينها غروة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها

، ولكنه وسط بينهما؛ ألن  إن نظرت إلى تعمد الفعل ألحقتاه  فهذا القتل ليس عمدًا وال خطأًَ
بالعمد، وإن نظرت إلى أن الجناية ال تقتل ألحقته بالخطأ، فجعلاه العلمااء مرتباة باين     

 .مرتبتين، وسموْوه شبه العمد 
 أن النباي  ( أبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ) 

لعمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه قال وزادنا خليل عن بن راشاد  عقل شبه ا:قال 
 .وذل  أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة وال حمل سالح 

 هل تأجيل الدية إلى ثالَّ سنوات في الخطأ وشبه العمد واجب؟: مسألة 

 العمد والخطأ على عاقلتهدية القاتل شبه 
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إماا ألن  : نه محتمل ألمارين  عن عمر رضي اهلل عنه وقول عمر رضي اهلل ع هذا مروي
 يكون حكمًا في قضية أو رأيًا رمه 

، ثم إن ظاهر حديَّ أبي هريرة الساابق فاي   والدليل إذا طرقه اإلحتمال بطل به اإلستدالل 
لم يؤجل الدية ، وعلى هذا فالتأجيال ال يلازم    المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا أن النبي 

فعليه أن _ فإن رأى التأجيل ا كما لو كان العاقلة فقراء   وإنما هو راجع إلى اجتهاد الحاكم
 .يؤجل وإال فال يؤجل 

 
 َباُب َمَقاِديِر ِدَياِت النَُّفِس

 
 

 
 

 ما هي دية القتل العمد ؟: مسألة 

            [خلفة أربعون و جذعة ثالثون و حقة ثالثون: ]  وهي  دية القتل العمد مغلظة
أن ( ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجاة  رضي اهلل عنه عمرو ابنعبد اهلل حديَّ )

 أخاذوا  شاءوا إن و قتلوا شاءوا فإن المقتول أولياء إلى دفع متعمد قتل من: قال  النبي 
 .  لهم فهو عليه صولحوا ما و خلفة أربعون و جذعة ثالثون و حقة ثالثون هي و الدية

 ؟ جذعة ما هي بنت مخاض ، بنت لبون ، حقة ،: مسألة 
بنت المخاض هي بكرة لها سنة، سميت بذل ؛ ألن أمها تكون ماخضاًا فاي   « بنت مخاض
 .حاماًل: الغالب، أي
 .بكرة لها سنتان؛ ألن أمها صارت ذات لبن غالبًا: أي« بنت لبون

 .وهي بكرة لها ثالَّ سنوات، سميت حقة؛ ألنها استحقت أن يطرقها الفحل« حقة
 .سنوات هي بكرة تم لها أربع« جذعة

 

 

 

 

 

 دية القتل العمد مغلظة
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 دية القتل شبه العمد مغلظة مثل العمد؟ما الدليل على أن : مسألة 
 أن النباي  ( أبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ) 

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه وذل  أن ينزو الشايطان باين   :قال 
 .ميا في غير ضغينة وال حمل سالح الناس فتكون دماء في ع

 
 

 
 دية الخطأ مخففة ؟ما هو الدليل على أن : مسألة 

أن ( والنسائي أبي داوود حديَّ عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيحي ) 
 و لبون بنت ثالثون و مخاض بنت ثالثون اإلبل من مائة فديته خطأًَ ل ِتقو من:قال  النبي 
   .  لبون بني عشرة و حقة ثالثون

 

 

 

 

 

 

 

 األعضاء ؟ اتما هي دي: مسألة 
 :فصل الخطاب في ديات األعضاء كما يلي 

يوجد في اإلنسان من األعضاء ما منه عضٌو واحد كاألنف واللسان والذكر ، ويجد فيه ماا  
 منه عضوان كالعينين واألذنين واليدين والرجلين ، ويوجد ما هو أكثر من ذل  ،

لف إنساٌن من إنسان ما منه عضٌو واحد كاألنف واللسان ففيه الية كاملة ، وإذا أتلف فإذا أت
 .إنساٌن من إنسان ما منه عضوان كالعينين واألذنين واليدين ففيه نصف الدية وهكذا 

فتجب الدية كاملة في العينين واألنف ، وفي العين الواحدة نصف الدياة ، وفاي أصاابع    
 .كاملة ، وفي كل أصبع عشٌر من اإلبل اليدين والرجلين الدية 

 دية القتل شبه العمد مغلظة مثل العمد
 

 َباُب ِدَياِت األ ْعَضاِء 
 

 دية الخطأ مخففة
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 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  عمر حديَّ أب) 

 خمساون  الرجل في و خمسون اليد في و اإلبل من مائة جدعه استوفى إذا الدية األنف في
 خمس المنقلة في و النفس ثلَّ الجائفة في و النفس ثلَّ اآلمة في و خمسون العين في و

   .  عشر هنال  من إصبع كل في و خمس السن في و خمس الموضحة في و عشرة
 ( اإلبل من مائة جدعة  استوفى إذا الدية األنف في  )
 (خمسون اليد وفي)
 يقاال  الجوف إلى تنفذ التي الطبقة هي  (  النفس ثلَّ الجائفة وفي النفس ثلَّ اآلمة وفي)

 محيلاة  قوة له ما كل هنا بالجوف والمراد بها جفتهو الطعنة واجفته جوفه أصبت إذا جفته
  ودماغ كبطن

  موضعه عن العظم ينقل ما أي  (  عشرة خمس المنقلة وفي  )
  .(عشر هنال  مما أصبع كل وفي خمس السّن وفي خمس الموضحة وفي  )

 لو أتلف إنساٌن من إنساٍن إحدى الكليتين فما مقدار الدية فيها ؟: مسألة 
إحدى الكليتين ففيها نصف الدية، وفي كلتيهما الدية كاملاة، جرياًا    من إنساٍن أتلف إنساٌن

إذا أتلف إنساٌن من إنسان ما منه عضوان كالعينين واألذنين واليادين ففياه   ]على القاعدة 
 .[نصف الدية

 لو أتلف إنساٌن من إنساٍن خصيتا الرجل فما مقدار الدية فيها ؟: مسألة 
 .تا جميعًا ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، فإن قطعخصيتا الرجل

 لو أتلف إنساٌن من إنساٍن المنخرين فما مقدار الدية فيها ؟: مسألة 
المنخران سمِّيا بذل ؛ ألنه يخرج منهماا   «في المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها

 .ارن األنف ما الن منهالنََّخر، والحاجز بينهما معلوم، والجميع ُيسموى مارنًا، وم
 [.المنخرين، والحاجز بينهما :] فالمارن يشتمل على ثالثة أشياء

فإذا قطع منخرًا فعليه ثلَّ الدية، ثالثة وثالثون بعيرًا وثلَّ بعير، وإن قطع المنخر الثااني  
فعليه ستة وستون بعيرًا وثلثا بعير، وإن قطع الحاجز بينهما فعليه مائة بعيار، وإن قطاع   

 . ز وحده فعليه ثلَّ الديةالحاج
 . وهذا بناًء على القاعدة السابقة أن ما في اإلنسان منه واحد ففيه الدية كاملة
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 ما المقصود بمنافع األ ْعَضاِء ؟: مسألة 
 لكِل عضٍو من األعضاء منفهة خاصة ووظيفٍة خاصة ، 

 لكي يسمع به: فمثال ًَمنفعة السمع 
 لكي يبصر به: منفعة البصر و

 لكي يشم به: ومنفعة أنف 
 لكي يتكلم به: ومنفعة الكالم 

 لكي ينكح به: ومنفعة الذكر   
فإذا ذهبت أي منفعة من أعضاء اإلنسان الذي ينتفع بها كالسمع والبصر والشام والكاالم   

 .والنكاح ففي كل منفعة الدية كاملة 
كاحاه وعقلاه   ضرب رجاًل فذهب سمعه وبصاره ون   لقضاء عمر رضي اهلل عنه في رجٍل

 .فقضى بأربع ديات والرجل حي ، وال ُيرف له مخالف من الصحابة 
 لو أن إنسان اعتدى على حاسة السمع فما الحكم ؟: مسألة 

 وإن بقيت األذن، فتجب الدية كاملة ال يسمع، إذا صار المجني عليه
 .فإن نقص السمع فحكومة؛ ألنه ال يمكن تقدير السمع

 دى على حاسة البصر فما الحكم ؟لو أن إنسان اعت: مسألة 
 ، وإن بقيت العين، فتجب الدية كاملة إذا صار المجني عليه ال يبصر

 .فإن ضعف البصر فحكومة؛ ألنه ال يمكن تقدير البصر
 لو أن إنسان اعتدى على حاسة الشم فما الحكم ؟: مسألة 

  .، فعليه دية كاملةإذا جنى عليه حتى أذهب شمه
لدماغ، وطريقه األنف، فإذا جنى عليه حتى أذهب شمه، فعلياه دياة   وأصله في ا« والشم»

 . كاملة
 لو أن إنسان اعتدى على عقل إنسان فما الحكم ؟: مسألة 

 األ ْعَضاِء   َمَناِفع ِدَياِت 
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إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه دية كاملة، وهذا أشد شيء، فإذا نقص عقله، بأن كان 
 .من قبل ِمن أذكى الناس، ثم خفَّ ذكاؤه ففيه حكومة

 لو أن إنسان اعتدى على منفعة المشي فما الحكم ؟ :مسألة 
، كأن شولَّت رجاله فأصبح ال يمشي، وهذا يقع كثيارًا  لو جني عليه حتى أذهب منفعة مشيه

كما لو ضرب صلبه مثاًل، وفصل المخ حتى صار ال يتصل باألسفل فعليه دية كاملة؛ ألناه  
 .أذهب منفعة ال نظير لها في الجسم

 سان اعتدى على منفعة النكاح فما الحكم ؟لو أن إن: مسألة 
، أو يشتهي ولكنه ال يستطيع الجماع، كأن يصير جني عليه حتى صار ال يشتهي النساء إذا

عنينًا، أو يجامع ولكن ال ينزل، أو ينزل ولكنه ال يلقح، فإذا أفسد واحدة من هاذه األرباع   
 .ففيه الدية كاملة

 استمسا  البول فما الحكم ؟ لو أن إنسان اعتدى على منفعة: مسألة 
فعليه دية كاملة؛ ألنه أتلف مناه منفعاة    إذا جنى عليه حتى صار ال يستطيع إمسا  البول

 .ليس في جسمه منها إال شيء واحد
 لو أن إنسان اعتدى على منفعة استمسا  الغائط فما الحكم ؟: مسألة 

لى صلبه ويرتخاي، فاال   كأن يضربه ع إذا جنى عليه حتى صار ال يستطيع إمسا  الغائط
يستطيع إمسا  الغائط، فعليه دية كاملة فعليه دية كاملة؛ ألنه أتلف منه منفعة لايس فاي   

 .جسمه منها إال شيء واحد
 .، وكذل  إذا جنى عليه حتى صار ال يمس  الريح فعليه دية كاملة

  
 

 ما هي الشجة وما أنواعها ؟: مسألة 
هذا هو تعريف الشجة، وإنماا يتلقاى معناهاا     «الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة»

ومدلولها من العرب، والعرب ال يسمون شجة ما كان جرحًا في ساق، أو فخاذ، أو صادر   
 .وغيره
]*[ عشرة أنواع والشجة: 

 دية الشجاج وكسر العظام
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 .خمسة فيه حكومة وخمسة فيها دية معلومة 
 ما هي الخمسة التي فيها حكومة ؟: مسألة 
 الخمسة التي فيها حكومة هي: 
، فهي ساهلة جادًا كحكاة    « تشقه قلياًل وال تدميه: الحارصة التي تحرص الجلد، أي(1)

 .الظفر
من البزل وهاو الشاق،   « البازلة« »البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم (2)

ومنه البزول التي يفعلونها في النخيل، فيشققون في النخيل شقًا ألجل أن يتسرب عنه الماء 
 .البازلة سميت دامية؛ ألنه ظهر منها الدمالمالح، ف

وسميت دامعة؛ ألنه يسيل منها الدم تشبيهًا بدمع العين، حتى لو كان الدم قلياًل كنطفة فهي 
 .بازلة ما دام أن الدم قد سال

 .شقته: تجاوزت الجلد إلى اللحم وبضعته، أي: أي« ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم(3)
سميت بذل  لغوصها في اللحم، فكأنها صاارت  « الغائصة في اللحمثم المتالحمة وهي »(4)

 .جزءًا منه
السمحاق أصلها القشرة التاي  « ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة» (5)

بين اللحم والعظم، وهي القشرة البيضاء، فسميت الشجة باسم هذه القشرة؛ ألنها وصالت  
 .إليها

أهل الخبرة، وأهل الخبرة عندهم مسبار، وهي ملة يسابرون   وهذه الشجاج يرجع فيها إلى
 .بها مقدار الجرح ويعرفونه تمامًا

ليس فيها شيء مقدر من الدياة، بال   : أي« فهذه الخمس ال مقّدر فيها بل حكومة»: قوله
 .فيها حكومة، فإذا طالب المجني عليه بدية، فليس له إال حكومة

 ما هي الحكومة ؟: مسألة 
أن نقدر هذا الذي ُجني عليه كأنه عبد ال جناية به، ثم نقدره كأنه عبد باريء   :والحكومة

 .منها، فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية
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فإذ قّدرنا أن قيمته عشرة اآلف ريال لو كان عبدًا بدون جناية، وهو بالجناية وقاد برئات   
إلبل ا فيكون فاي   خمس من ا: يساوي تسعة اآلف وخمسمائة، فديته نصف العشر ا أي 

 .الجناية خمس من اإلبل
 ما هي الشجاج الخمس األخرى التي فيها دية معلومة ؟: مسألة 

 :هي كما يلي  األخرى التي فيها دية معلومة الشجاج الخمس
 .وهي تصل إلى العظم و توضحه  وتبرزه ، وفيها خمٌس من اإلبل : الموضحة  (1)
 .وتهشمه وفيها عشرة من اإلبل وهي التي توضح العظم : الهاشمة   (2)

وهي ما توضح العظم، وتهشمه، وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من : المنقلة     (3)
 هذه أشد من التي قبلها« اإلبل

هي التي توضح وتهشم وتكسر العظام، وتنقلها وتصل إلى أم الادماغ، وأم  : المأمومة (4)
 ديةالدماغ هي الوعاء الذي فيه المخ، فيها ثلَّ ال

 .وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وهي أشد من المأمومة وفيها ثلَّ الدية: الدامغة    ( 5)
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  عمر حديَّ أب) 

 خمساون  الرجل في و خمسون اليد في و اإلبل من مائة جدعه استوفى إذا الدية األنف في
 خمس المنقلة في و النفس ثلَّ الجائفة في و النفس ثلَّ مةاآل في و خمسون العين في و

   .  عشر هنال  من إصبع كل في و خمس السن في و خمس الموضحة في و عشرة
 أي المأمومة( : اآلمة)
 
 
 

 ما هي دية الذمي ؟: مسألة 
 دية الذمي نصف دية المسلم 

أن النباي  ( سنن األربعة رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ال عمرو ابنحديَّ عبد اهلل ) 
  المسلمين عقل نصف الذمة أهل عقل: قال . 
 أي دية ( :عقل)

 دية الذمي
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 قاال  المسالمين  كنصاف  الاذميين  دية أي  (  المسلمين عقل نصف الذّمة أهل عقل  )   
 القاتال  دم تعقال  ألنها أو الدم ولي بفناء تعقل إبلها ألن به سميت الدية العقل  :  القاضي

  .  السف  عن
 
 
 

 ما هي دية الجنين ؟: مسألة 
 [عبٌد أو أمة] الغوروة  :دية الجنين 

اقتتلت امرأتان من هاذيل،  :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديَّ أبي هريرة )
فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ، فقضى أن دياة  

 . أن دية المرأة على عاقلتهاجنينها غروة، عبد أو وليدة، وقضى 
 
 
 
 

قضاى   : قاال ( ما الثابت في صحيحي الترمذي والنسائي رضي اهلل عنهبن عباس حديَّ )
 . دية الحر وما بقي دية العبد مكاتبتهى بقدر ما أدى من وِدفي المكاتب ُي رسول اهلل 

 

 

 

 

 

 ما هي القسامة؟: مسألة 
  مأخوذة من القسم وهو اليمين : القسامة

وههذ  األيمهان قه  تكهون مهن المه عى ( ْيَماٌن ُمَكروَرٌة ِفي َدْعَوى َقُتِل َمْعُصوٍم)  :شرعا   القسامةو

 .وق  تكون من الم عى عليه 

أن يدعي قوٌم أن مورَِّثهم قتله فالن، ويحلفون علاى أناه هاو القاتال،      (صفة القسامة) 
عطاي المادوَعى علياه لهاؤالء     ويكررون األيمان، فإذا فعلوا ذل  وتمت شروط القسامة ُأ

 . يقتلونه، فليس فيها بيِّنة، وإنما فيها هذه األيمان فقط

 دية الجنين

 دية المكاتب

 باب القسامة
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 :ويظهر تعريفها بالمثال
: لم أقتله، وقاالوا : ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم، فقال الشخص

ورِّثكم؟ أتحلفون على هذا أّناه قتال ُما   : بل أنت القاتل، ثم تحاكموا إلى القاضي، فقال لهم
 .نعم، نحلف، فإذا حلفوا خمسين يمينًا على هذا الرجل أنه قاتل مورثهم، ُأخذ وقتل: قالوا

،  وقد كانت القسامة معروفة في الجاهلية، فأقرها النبي  على ما كانت عليه فاي الجاهلياة  

كماا  وهذا دليل على أن المعامالت التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ بها، 
 .أن المضاربة في األموال كانت معروفة في الجاهلية وأقرها اإلسالم

تنبيه :    وأصل القسامة أن عبد اهلل بن سهل بن زيد األنصاري ا رضي اهلل عنه ا
خرج هو وُمَحيِّصة بن مسعود بن زيد األنصاري ا رضي اهلل عنه ا في جماعة إلى خيبر   

التمر، فتفرقوا وكلٌّ ذهب إلاى حاائط ونخال،     يشترون ا : بعد أن فتحت، يمتارون ا أي 
: قتلتم صاحبنا، فقاالوا : فوجد محيصةو عبَد اهلل بن سهل يتشحوط في دمه قتياًل، فقال لليهود

 أتحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم؟: ما قتلناه، فرفع األمر إلى النبي  فقال
يا رسول اهلل كيف نحلف ونحن لام   :تحلفون على رجل منهم أنه قتله، فقالوا: وفي رواية

ال نرضى بأيمان اليهود، : فأخبرهم أن اليهود يحلفون خمسين يمينًا، فقالوا! نر ولم نشهد؟
 .فوداه النبي  من عنده، وهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله

 ما الدليل على مشروعية القسامة ؟: مسألة 
عبد اهلل بان ساهل   أن  (ابت في الصحيحين الثسهل بن أبي حثمة رضي اهلل عنه حديَّ )

 ة إلى عبد اهلل بن سهل وهو يتشحط فيَصيَِّحإلى خيبر، فأتى ُم خرجاة بن مسعود َصيَِّحوُم
تحلفون وتستحقون أ: )رسول اهلل  فقال.ال : أنتم قتلتموه فقالوا : ال دمه ، فأتى يهود فق

(. يميناا  تبرئكم يهود بخمسين: )الوكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ ق: قالوا(. ؟صاحبكم دَم
 .فودواه بمائٍة من اإلبل ؟ كيف نأخذ أيمان قوم كفار: فقالوا
 ما معنى فودواه بمائٍة من اإلبل ؟: مسألة 
 .أي دفع ديته مائٍة من اإلبل من بيت المال ألنه ال ينبغي لدمه أن يذهب هدر  :ودواه 

 
 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      195 

 
 
 

 ما هي شروط القسامة ؟: مسألة 
 :ثالثة  لقسامةشروط ا

سواء كانات العاداوة   ] والمقصود باللْوَّ وجود عداوة بين القاتل والمقتول  : اللْوَّ( 1)
 [ظاهرة أم غير ظاهرٍة على الصحيح 

مثل أن تكون هذه القبيلة عدوة لهذه القبيلاة ، ومثاال العاداوة    : ومثال العداوة الظاهرة 
 .الباطنة مثل أن يكون شخٌص عدو عدو لشخص 

 :يكون الُمدعى عليه القتل مكلفا  نأ( 2)
رفع القلم عن : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديَّ علي الثابت في  صحيحي ) 

 ( عن المجنون حتى ُيفيق   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 
ًا عن مكان الحاادَّ  فإن لم يمكن منه القتل كأن كان بعيد إمكان القتل من الُمدعى عليه( 3)

 .لم توسمع الدعوى عليه 
 
 
 

 ما هي الحدود لغًة وشرعا ؟: مسألة 
 جمع حد، وهو في اللغة المنع «الحدود»

هي العقوبة المقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفر ذناب   :وشرعا 
 .صاحبها
عقوبة مقدرة مان اهلل ا عاّز     رجل زنا، فيجب أن نجلده مائة جلدة، فهذا الجلد: مثال ذل 
 .وجل ا

]*[ والحكمة في ذل: 
 .الردع ألجل أال يفعلها هو، أو غيره مرة ثانية: أواًل

 شروط القسامة

 تاب الحدودك
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التطهير والكفارة، فإن اإلنسان إذا فعل ذنبًا وُحدو عليه كفر اهلل عنه، فاال يجماع اهلل   : ثانيًا
 .عليه بين عقوبة الدنيا واآلخرة

 ؟ ما حكم إقامة الحدود: مسألة 
 .إقامة الحدود واجبة بالكتاب، وبالسنة، واإلجماع

حتى {{ َنَكااًل ِمَن اللَِّه}}، واألمر للوجوب {{َوالسواِرقو َوالسواِرَقةو َفاُقَطُعوا أ يِدَيُهَما}}: قال تعالى
ختمها بالعزة حتاى يكاون لاه    {{ َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم}}ال يجترئ أحد على السرقة بعد ذل  

إن هذا سفه، لماذا تقطع يده : حتى ال يقال[ 31: المائدة]{{ َحِكيٌم}}ن ا عّز وجل ا   السلطا
نعام، إذا سارقت   : ولو قطعها جاٍن لكانت الدية خمسمائة دينار؟ قلنا! من أجل ربع دينار؟

قطعت في ربع دينار، وإن قوطعت في جناية ُسلِّمت خمسمائة دينار، حماياة لألماوال فاي    
 .وحمايًة للنفوس في وجوب خمسمائة دينار في قطعها قطعها بربع دينار،

الزواِنَيةو َوالزواِني َفاْجِلُدوا كولَّ َواِحٍد ِمُنُهَما ِمئ َة َجُلَدٍة َواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَما َرأ َفٌة ِفاي  }}: وقال تعالى
ا إن لام  وهاذ !! هذا شيخ كبير، نجلده مائة جلادة : فإيا  أن تقول[ 2: النور]{{ ِديِن اللَِّه

ألن من هو أرحام  ] ال أرحُمُه؛ : أرحُمُه، بل قل: يتزوج، وأما إذا تزوج فالحجارة، فال تقل
َواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَما َرأ َفٌة ِفي ِديِن اللَِّه َإْن كوُنتوْم }}: ، فقال[مني أمر بجلده، ونهاني أن أرأف به 

 [ .2 :النور]{{ توْؤِمنووَن ِباللَِّه َواُلَيْوِم اآلِخِر
تصادقون بااهلل وبااليوم     هذا من باب اإللهاب والتهييج أي إن كنتم مؤمنون حقااً فإن ] 

جريمة الزنى النكراء  أشنع من أن تساتدر العطاف أو    اآلخرفال تأخذكم شفقة بالزناة، فإن
 [ .تدفع إلى الرحمة 

ُشَهْد َعَذاَبُهَما َطاَئَفٌة َوُلَي}}: قال تعالى: اجلدوه في بيته حتى ال يطلع عليه أحد، قلنا: فإذا قال
، والذي شرع هذه الحدود اهلل، وهو أرحم من الخلق جميعًا، فهو أرحم من {{ِمَن اُلُمْؤِمِنيَن

 .الوالدة بولدها؛ ألن في إقامة الحدود مصالح عظيمة ال تحصى، ففيها ردع وتطهير
ُبوَن اللََّه َوَرُساوَلُه َوَيْساَعْوَن ِفاي    َإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِر}}: وقال تعالى في قطاع الطريق

[ 33: المائادة ]{{ األ ْرِض َفَساًدا أ ْن ُيَقتَّلووا أ ْو ُيَصلَُّبوا أ ْو توَقطََّع أ ْيِديِهْم َوأ ْرُجلوُهْم ِمْن ِخااَلفٍ 
 .أداة حصر، يعني ما جزاؤهم إال هذا« إنما»
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لقاد خشايت أن يطاول     :قال  ( الثابت في الصحيحين موقوفاعمر رضي اهلل عنه حديَّ )
ال نجد الرجم في كتاب اهلل، فيضلُّوا بتر  فريضاة أنزلهاا   : بالناس زمان، حتى يقول قائل

اهلل، أال وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامات البيِّناة، أو كاان الحمال أو     
 .االعتراف 

 .هلل يجب أن تنفذوما أنكر عليه الناس أبدًا بل أقروه؛ ألنها فريضة من فرائض ا
ولو أن إنسانًا كريمًا، وشريفًا، وطيبًا، ومن عائلة طيبة، سوولت له نفسه أن يسارق رباع   
دينار، وثبت عليه ذل ، فالواجب أن يقام عليه الحد، فيقام الحد علاى الشاريف، وعلاى    

عاّز   الوضيع، وعلى الغني، والفقير، والذكر، واألنثى، والحر، والعبد، ال فرق؛ ألن اهلل ا 
إن سرقة هذا الشريف لاوال  : وجل ا لم يفرق، فما دام سرق فهذا جزاؤه؛ بل لو قال قائل 

تقطع يده ؛ ألنه شريف، فتدنُُّسُه بالسرقة أعظم من تدنُّس الوضايع،  : أن اهلل حدو حدًا، لقلنا
ولهذا َفِزنا األشيمط واستكبار الفقير أشد من زنا الشاب، واستكبار الغناي، فهاذا الرجال    

 فال تجوز الشفاعة في الحدود بأي حال  !الشريف كيف يسرق، أو كيف يزني؟
أن قريشًا أهموتهم المرأة المخزومية  (الثابت في الصحيحين  ارضي اهلل عنه حديَّ عائشة)

من يكلم رسول اهلل ، ومن يجترئ عليه إال أسامة، ِحبل رساول اهلل ،  : التي سرقت، فقالوا
يا أيها الناس، : )ثم قام فخطب، قال(. أتشفع في حد من حدود اهلل: )فكلَّم رسول اهلل ، فقال

إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضاعيف فايهم   
 (.أقاموا عليه الحد، وايم اهلل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

( و النساائي  أبي داوود بت في صحيحي ما الثارضي اهلل عنه عمرو ابنعبد اهلل حديَّ ) 
 . وجب فقد حد من بلغني فما بينكم فيما الحدود تعافوا: قال   أن النبي 

 عنها تجاوزوا أي  (  بينكم فيما  )  همز بغير الواو وضم التاء بفتح  (  الحدود تَعاَفُوا  )
   إليو ترفعوها وال
   عندي ثبت أي  (  حد من بلغني فما  )
 أن ينبغاي  بيانكم  الذي الحدود أن يعني األئمة لغير والخطاب إقامته عليو  (  وجب فقد  )

   . أقيمها أن عليو وجب بلغتني فإن تبلغني أن قبل لبعض بعضكم يعفوها
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 اجتنباوا  : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه عمر ابنحديَّ ) 
 إلى ليتب و اهلل بستر فليستتر منها بشيء ألم فمن عنها تعالى اهلل نهى التي القاذورات هذه
 . اهلل كتاب عليه ْمِقنو صفحته لنا يبد من فإنه اهلل
 مان :  قال  أن النبي  (أبي داوود الثابت في صحيح  مارضي اهلل عنه عمر ابنحديَّ ) 

 . اهلل ضاد فقد اهلل حدود من حد دون شفاعته حالت
 
 
 

 ريع الحدود ؟ما الحكمة من تش: مسألة 
]*[ الحكمة من تشريع الحدود: 

 .الردع ألجل أال يفعلها هو، أو غيره مرة ثانية :أواًل
عان   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  النعمان بن بشير رضي اهلل عنهماحديَّ )

مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم اساتهموا علاى سافينة،    : )النبي  قال
ب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء ماروا  فأصا

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فاإن يتركاوهم   : على من فوقهم، فقالوا
 (.وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

ان إذا فعل ذنبًا وُحدو عليه كفر اهلل عنه، فاال يجماع اهلل   التطهير والكفارة، فإن اإلنس :ثانيًا
 .عليه بين عقوبة الدنيا واآلخرة

 :قاال   أن النباي   (الثابت فاي الصاحيحين    عبادة بن الصامت رضي اهلل عنهحديَّ )
بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلاوا أوالدكام، وال   )

ان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فاأجره  تأتوا ببهت
على اهلل، ومن أصاب من ذل  شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلا   

 .فبايعناه على ذل (. شيئا ثم ستره اهلل فهو إلى اهلل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه
 

 

 

 

 

 الحكمة من تشريع الحدود
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 إقامة الحدود ؟ ما هو فضل: مسألة 
]*[ والسنة الصحيحة  طافحٌة بما يدل على  لها فضٌل عظيم وأجٌر جسيمإقامة الحدود  ،

، وإلي  غيٌض من فيض وقليٌل من كثير مما ورد في السنة الصاحيحة   إقامة الحدودفضل  
 .  إقامة الحدود  في فضل

 يمطاروا  أن مان  األرض ألهال  خير األرض في يعمل حدأن   السنة الصحيحةبينت ( 1)
   .  صباحا أربعين

  أن النباي  ( الثابت في صحيحي النسائي وابن ماجاة   رضي اهلل عنه حديَّ أبي هريرة)
   .  صباحا أربعين يمطروا أن من األرض ألهل خير األرض في يعمل حد: قال
   استوجبه من على يقام أي  (  األرض في يعمل حدل  ) 
 .   (  صباحًا أربعين روايمط أن من األرض ألهل خير  )
 :الحدود فيها النجاة للمجتمع كله  إقامة( 2)
عان   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  النعمان بن بشير رضي اهلل عنهماحديَّ )

مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم اساتهموا علاى سافينة،    : )النبي  قال
ها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء ماروا  فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفل

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فاإن يتركاوهم   : على من فوقهم، فقالوا
 (.وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

وُحدو عليه كفر اهلل عنه، فال  ، فإن اإلنسان إذا فعل ذنبًاإقامة الحد فيه التطهير والكفارة( 3)
 .يجمع اهلل عليه بين عقوبة الدنيا واآلخرة

 :قاال   أن النباي   (الثابت فاي الصاحيحين    عبادة بن الصامت رضي اهلل عنهحديَّ )
بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلاوا أوالدكام، وال   )

أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فاأجره  تأتوا ببهتان تفترونه بين 

 فضل إقامة الحدود
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على اهلل، ومن أصاب من ذل  شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلا   
 .فبايعناه على ذل (. شيئا ثم ستره اهلل فهو إلى اهلل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه

 
 
 

 ؟ الحد على نفسهأن يستر مرتكب ما يوجب هل يدتحب : مدألة 
  بنص السنة الصحيحة أن يستر مرتكب ما يوجب الحد على نفسهيدتحب 

 اجتنباوا  : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه عمر ابنحديَّ ) 
 إلى ْبليتو و اهلل بستر فليستتر منها بشيٍء ألمو فمن عنها تعالى اهلل نهى التي القاذورات هذه
 . اهلل كتاب عليه ْمِقنو صفحته لنا يبد من هفإن اهلل

جمع قاذورة وهي كل قول أو فعل يستفحش أو يستقبح لكان    ( اجتنبوا هذه القاذورات   ) 
المراد هنا الفاحشة يعني الزنا ألنه لما رجم ماعزًا ذكره سميت قاذورة ألن حقها أن تتقذر 

 فوصفت بما يوصف به صاحبها أفاده الزمخشري
 أي حرمها   ( نهى اهلل عنها التي   )
 ارتكب شيئًا منهابالتشديد أي   (بشيء منها ألموفمن   )
  بالندم واإلقالع والعزم على عدم العود   ( فليستتر بستر اهلل وليتب إلى اهلل  )
أي ظهر لنا فعله الذي حقه اإلخفاء والستر وصفحة كال    ( لنا صفحته  من يبد  فإنه   )

  وناحيته كنى به عن ثبوت موجب الحد عند الحاكم شيء جانبه ووجهه 
  نحن معشر الحكام   ( نقم   )
أي الحد الذي حده اهلل في كتابه والسنة من الكتااب فيجاب علاى      ( عليه كتاب اهلل   )

المكلف إذا ارتكب ما يوجب هلل حدًا الستر على نفسه والتوبة فإن أقر عند حاكم أقيم علياه  
وعلم من الحديَّ أن من واقع شيئًا من المعاصاي ينبغاي أن يساتتر      ، الحد أو التعزير 

 .وحينئذ فيمتنع التجسس عليه ألدائه إلى هت  الستر
 
 

 استحباب أن يستر مرتكب ما يوجب الحد على نفسه
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 ما هي شروط وجوب الَحد ؟: مسألة 

]*[ال يجب الحد إال بشروط: 
، فال يجب الحد على من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد مان  يجب أن يكون بالغًا: أواًل
 .العانة، وإما بتمام خمس عشرة سنة إما بإنزال المني، وإما بإنبات : ور ثالثةأم

، وأما من دون البلوغ فال فإذا بلغ اإلنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام عليه الحد
أن ( لحديَّ علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترماذي  ) حد عليه، ولو زنا أو سرق 

  عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحاتلم و   :قلم عن ثالَّ ال رفع: قال  النبي 
 ( عن المجنون حتى ُيفيق 

؛ ألنه ليس أهاًل للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه؛ ألنه نااقص فاي التصاور،    والتعليل
وناقص في التصرف، ولهذا منع اهلل من إتيانهم أموالهم حتى ال يضيعوها، ولكن ال يعناي  

ماروا أبنااءكم   »:  ر ال ُيعزور، بل يعزر، والتعزير غير الحد، ولهذا قاال  ذل  أن الصغي
فأمر بضربهم قبل البلوغ، فالتعزير شيء وإقاماة  «  بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر

هذا صغير، ال يجب عليه : الحد شيء مخر، وعلى هذا فلو أن صغيرًا فعل الفاحشة فال نقول
يعزر بما يردعه وأمثاَله عن هذه الِفعلة، وكذل  ا أيضًا ا لاو    الحد، اتركوه، بل ال بد أن 

 .سرق فإنه ال ُيتر ، بل لو أفسد شيئًا دون ذل  فإنه ال ُيتر  بدون تعزير
أن ( لحديَّ علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترماذي  )  يجب أن يكون عاقال: ثانيا 
  يستيقظ و عن الصبي حتى يحاتلم و  عن النائم حتى  :رفع القلم عن ثالَّ : قال  النبي 

 (عن المجنون حتى ُيفيق 
 وألنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره، فُيُقِدم أو يحجم، وهل يعزور؟

ال يعزر؛ ألنه لو عزر ما انتفع، لكن ال نتركاه يفساد أماوال النااس، ويحارق       :الجواب
ه، وإما في الحبس العام، فالمهم أناه  الدكاكين، بل ال بد أن يمنع ولو بالحبس، إما عند ولي

[ 64: المائدة]{{ َواللَُّه اَل ُيِحبل اُلُمُفِسِديَن}}: ال يتر  والفساد؛ ألن اهلل ا عّز وجل ا يقول  

 شروط وجوب الَحد
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َوَإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي األ ْرِض َلُيُفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَ  اُلَحْرََّ َوالنَّْسل  َواللَّاُه اَل ُيِحابل   }}: ، ويقول
 .، فالذي ال يحبه اهلل ال يجوز لنا أن نمكن منه أبدًا[ 205:البقرة]{{ َفَساَد اُل

فكل فساد للدين أو للدنيا فإنه يجب على والة األمور، ومن قدر من غيار والة األماور أن   
 !يمنع منه؛ ألن اهلل ال يحبه، فإذا كان ال يحبه اهلل فكيف نمكن منه؟

، سواء كان مسلمًا أم كاافرًا، والملتازم هاو    كام اإلسالمملتزمًا ألح يجب أن يكون : ثالثا 
المسالم،  : المسلم والذمي فقط، وهو غير المعصوم، فالمعصوم تقدم أنهم أربعاة أصاناف  

والذمي، والمعاَهد، والمستأِمن، أما الملتزم فصنفان فقط، وهما المسلم والذمي؛ ألن الذمي 
د إال فيما يعتقد تحريمه، أما ما يعتقد حله فاال  ملتزم بأحكام اإلسالم، لكنه ال يقام عليه الح

يقام عليه الحد، ولو كان حرامًا عند المسلمين، ولهذا ال نقيم عليهم الحد في شرب الخمر، 
ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ ألن الزنا محرم بكل شريعة، فليس في الشرائع شايء يبايح   

ليست من المسلمين، يهودية، أو نصرانية،  الزنا أبدًا، وعلى هذا فإذا زنا الذمي بامرأة مثله
المنع من الوقوع في مثلها، والتكفير، فإذا كاان  : فإننا نقيم عليه الحد؛ ألن الحد فيه علتان

هذا ليس أهاًل للتكفير، فهنا  العلة الثانية وهي المنع، ولهذا أقام النبي الحد على اليهوديين 
 .اللذين زنيا ؛ ألنهم يعتقدون تحريمه

ولكن كيف نعلم أنه جاهل، أو عالم بالتحريم؟ ألنناا    :عالمًا بالتحريم  يجب أن يكون ًا رابع
إنه ليس عالماًا  : يشترط أن يكون عالمًا بالتحريم، صار كل واحد من الناس يقول: إذا قلنا

ما علمت أن السرقة حرام، وما علمت أن الزنا حرام، فهنا ُيُنَظر، إن كان : بالتحريم، ويقول
اش في بالد اإلسالم، فإن دعواه الجهل باألمور الظاهرة ال تقبل، وال تسمع منه، وأما قد ع

إذا كان حديَّ عهد باإلسالم، أو كان ناشئًا في بادية بعيدة، ال يعرف شايئًا عان أحاوال    
المسلمين، فإننا نقبل منه دعوى الجهل، فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه بالجهل، ورفعناا  

ن شككنا في هذا األمر، هل هو ممن يجهل مثل ذل ، أو ال؟ فاألصل عدم العلم، عنه الحد، فإ
 . فال نقيم عليه الحد؛ ألنه ال بد أن يتحقق الشرط، وهو أن يكون عالمًا بالتحريم

  . أن يكون مختارا فإن ُأكره فال حد عليه خامسًا
إن  :قال  ن النبي أ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه أبي ذر الغفاري حديَّ )

 . اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
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 هل يشترط أن يكون عالمًا بالعقوبة؟: مسألة 
إنه لو علم أن حاده  : فلو قال الرجل المحصن الذي زنا ال يشترط أن يكون عالمًا بالعقوبة،

لى الجلد فإننا نرجمه؛ ألناه  الرجم ما زنا أبدًا، لكنه ظن أن المسألة جلد فقط، وهو يصبر ع
ال يشترط العلم بالعقوبة، فإذا كان عالمًا بالتحريم فمعنى ذل  أنه رضي بأن ينته  حرماات  

 .اهلل، واهلل ا عّز وجل ا قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية، وال عذر له
 

 

 

 

 

 

 من الذي ُيقيم الحد ؟: مسألة 
ألنه تجوز المكالاة  ( واإلمام هو الرئيس األعلى للدولة)  نائبة الذي ُيقيم الحد هو اإلمام أو

 في الحدود 
واغد يا أنايس  ):قال أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

 (.إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها
]*[ومن اآلداب أن ينوي اإلمام بإقامة الحد أمورًا ثالثة: 
ا عّز وجل ا في إقامة الحدود؛ ألن هذا مما أوجب اهلُل على العباد،    ل ألمر اهللاالمتثا: أواًل

 .وال ينوي بذل  التشفي أو االنتصار
؛ ألن هذه المعاصي ال ش  أنها فساد، واهلل تعالى ما أمار بإقاماة   ينوي دفع الفساد: ثانيًا

 .ُيَقم عليهم الحدالحدود على فاعلها إال لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر، إذا لم 
، ومن بين الخلق الذين يصلحهم، هذا المجرم الذي يقيم علياه الحاد،   إصالح الخلق: ثالثًا

 .فينوي إصالحه، وأن اهلل ا تعالى ا يغفر له ما سلف
 هل توقام الحدود في المساجد ؟: مسألة 

 ال توقام الحدود في المساجد 
  أن النبي ( يحي الترمذي وابن ماجة ما الثابت في صحرضي اهلل عنه  عباس بنحديَّ ل)

   .  بالولد الوالد يقتل ال و المساجد في الحدود تقام ال : قال
 لها صيانة لها وحفظ لحرمتها فيكره ذل  تنزيهًا   ( ال تقام الحدود في المساجد   )

 من الذي ُيقيم الحد
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د أن ، كما لو كانوا في دائرة وأقام الحد عليه في الدائرة، لكن ال با ويجوز في مكان العمل 
يشهده طائفة من المؤمنين، ولكن األفضل واألولى أن يكون في مكان عام، بمعنى أنه يأتي 

 .إليه كل أحد، كالسوق، ومجالس الناس، وما أشبه هذا
فرجمه « اذهبوا به فارجموه»: ولهذا فإن ماعز بن مال  ا رضي اهلل عنه ا قال الرسول   

به، والنااس يضاربونه بالياد، والجرياد،     وكان شارب الخمر يؤتى  ، الناس علنًا ظاهرًا
 والنعل، وبالرداء

إنو المراد َرْدٌع لهذا وغيره، فإنه إذا كان في دائرتاه،  : ، فيكون ظاهرًا؛ ألننا ما دمنا نقول
أو مدرسته، أو ما أشبه ذل ، فيقل هذا بالنسبة لغيره، ، لكن في المساجد ال يجاوز؛ ألن   

إنما بنيت المساجد لذكر اهلل تعاالى، وقاراءة   »: مسجدالنبي قال لألعرابي الذي بال في ال
فالمساجد مبنية للذكر، والطاعة، وليست إلقامة الحدود، وأيضًا ألناه   ،« القرمن، والصالة

إذا أقيم عليه الحد في المسجد فربما يحصل منه أذى، مثل أن يرتاع ثم يحدَّ، وأيضًا ربما 
مسجد؛ فلهذا يمتنع إقامة الحد في المساجد  يحصل منه صراخ وكالم ال ينبغي وال يليق بال

 .بالدليل والتعليل
 من مات في حٍد فهل على مباشر الحدود الدية ؟: مسألة 

 :المسألة على التفصيل اآلتي 
لم يتعَد مباشر الحِد الصفة المشروعة في إقامة الحد فإن دمه هدر وال ضمان عليه  إن( 1)

، فمن ماات فاي حاٍد     هلل تعالى وأمر رسوله ألنه ألتى به على الوجه المشروع بأمر ا
 .فالحق قتله 

إذا تعدى الوجه المشروع في إقامة الحد ثم تلف المحدود فإنه يضمنه بديته ألناه   أما( 2)
 .تلف بعدوانه فأشبه ما لو ضربه في غير الحد 

 
 
 

 ما هي الجنايات التي تجب فيها الحدود ؟: مسألة 

 الجنايات التي تجب فيها الحدود
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الزنى والسرقة وشرب الخمار والقاذف وقطاع    ]  د خمسالجنايات التي تجب فيها الحدو
 .وما عدا ذل  يجب فيه التعذير [ الطريق 

 
  
 

 ما هو الزنا وما حكمه ؟: مسألة 
، والفاحشة كل جماع محرم؛ ألن الجماع المحرم امرأٍة ال يملكها ِلُبفي قو الزنا فعل الفاحشة

دم إال ويستفحش عقلوه هذا الفعل فاحشة مستفحشة في جميع العقول، فما من أحد من بني م
 .المنكر الشنيع 

 حرام وهو من كبائر الذنوب وفواحش العيوب بالكتاب والسنة واإلجماع :حكم الزنا 
 [32: اآلية -اإلسراء : سورة( ]َواَل َتُقَرُبوُا الّزَنَى َإّنُه َكاَن َفاِحَشًة َوَسآَء َسِبياًل: )قال تعالى

أي الاذنب  : سألت النبي : قال  (الثابت في الصحيحين نه رضي اهلل ع حديَّ ابن مسعود)
: ثم أي؟ قال: إن ذل  لعظيم، قلت: قلت(. أن تجعل هلل ندًّا وهو خلق : )أعظم عند اهلل؟ قال

 (.ثم أن تزاني بحليلة جار : )ثم أي؟ قال: قلت(. ثم أن تقتل ولد  تخاف أن يطعم مع )
 :قال  أن النبي  (الصحيحين  الثابت فيهريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
 ال و ماؤمن  هو و يسرق حين السارق يسرق ال و مؤمن هو و يزني حين الزاني يزني ال

 . مؤمن هو و يشربها حين الخمر يشرب
 ما معنى حد الزنا ؟: مسألة 

 أي عقوبته المقدرة شرعا :معنى حد الزنا 
 ما هو حد الزنا ؟: مسألة 

 :حد الزنا على التفصيل اآلتي 
 : جلد مائة وتغريب عامكان حدوه كان الزاني بكرًا  إذا( 1)

الّزاِنَيةو َوالّزاِني َفاْجِلُدوُا كولَّ َواِحٍد ّمُنُهَما ِمئ َة َجُلَدٍة َواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَما َرْأَفاٌة ِفاي   : )قال تعالى
: سورة( ]َيُشَهْد َعَذاَبُهَما َطآَئَفٌة ّمَن اُلُمْؤِمِنيَنِديِن الّلِه َإن كونتوْم توْؤِمنووَن ِبالّلِه َواُلَيْوِم ااَلِخِر َوُل

 [2: اآلية -النور 

 باب حد الزنا
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سامعت   :قاال   (الثابت في صحيح البخاري  رضي اهلل عنه الُجَهني زيد بن خالدحديَّ ) 
 .فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام يأمُر النبي 

 :قاال   أن النباي   (صحيح مسلم  الثابت في رضي اهلل عنه الصامت بن عبادةحديَّ ) 
 الثياب  و سانة  نفي و مائة جلد بالبكر البكر سبيال لهن اهلل جعل قد عني خذوا عني خذوا
   .  الرجم و مائة جلد بالثيب

والتغريب معناه أن ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة، والحكمة منه أنه إذا غارب عان هاذا    
ى ذل ، وأيضًا فاإن الغرباة توجاب أن يشاتغل     المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما ينس

اإلنسان بنفسه دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ ألنه غريب، وال سيما إذا ُعِلَم أنه غورِّب من 
أجل الحّد، فإنه لن يكون لديه فرصة أن يعود إلى هذه المسألة مرة ثانية، ولكن يشترط في 

والعياذ باهلل ا فال يغرب إلى بالد يمارس   البلد الذي يغرب إليه أال يوجد فيه إباحة الزنا ا 
أهلها الزنا؛ ألننا إذا غربناه إلى مثل هذه البالد فقد أغريناه بذل ، فيغرب إلى باالد ُعارف   

 .أهلها بالِعفَّة
 :كان الزاني ُمْحَصَنَا كان حدوه الرجم بالحجارة حتى الموت  وإن( 2)

ال صغيرة ال يتألم وال يتأذى بها، بل تكاون  ويجب أن تكون الحجارة ال كبيرة تقتله فورًا، و
كالبيضة أو أقل، وقد علمنا أنه ُيتقى الرأس، والوجه، والفرج، والمقاتل، فيضرب بالحجارة 

 إلى أن يموت، فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟
 .واألئمة المهديين الدليل من كتاب اهلل، وسنة ورسول اهلل ، وعمل الخلفاء الراشدين،

أما كتاب اهلل ا عّز وجل ا فهو ما ثبت في الصحيحين من حديَّ عمر بان الخطااب ا      
إن اهلل أنزل على نبيه القرمن، وكان فيما أنزل عليه مياة الارجم   »: رضي اهلل عنه ا قال 

فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها، ورجم النبي ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن 
ال نجد الرجم في كتاب اهلل، فيضلوا بتر  فريضة أنزلها اهلل، وإن الرجم حق ثابات  : قولواي

 .«في كتاب اهلل على من زنا إذا أ حصن، إذا قامت البينة، أو كان الَحَبل أو االعتراف
فهذه شهادة من عمر ا رضي اهلل عنه ا على منبر رسول اهلل بحضاور الصاحابة ولام      

ة الرجم نزلت في القرمن، قورئت، وُوعيت، وُعِمل بها في عهد النبي ينكره أحد، على أن مي
 ؟اآليةا عليه الصالة والسالم ا، وفي عهد خلفائه الراشدين، فما لفظ هذه 
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 .ال بد أن يكون مطابقًا للحكم الثابت اآليةلفظ هذه 
د ياا  واغا ): قال     أن النبي (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 

 (.أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها
أتى رجل رسول اهلل وهاو   :قال  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

يا رسول اهلل، إني زنيت، فأعرض عنه حتاى ردد علياه أرباع    : في المسجد، فناداه فقال
: ال، قاال : قاال (. ب  جنونأ: )مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي فقال

 (.اذهبوا به فارجموه: )نعم، فقال النبي : قال(. فهل أحصنت)
 في ح ِّ الزاني المحصن ؟ بين الرجم والجلدهل يممع بين : مدألة 

 أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه الصامت بن عبادةحديَّ ) ثبت في 
 و سانة  نفاي  و مائة جلد بالبكر البكر سبيال نله اهلل جعل قد عني خذوا عني خذوا :قال 
  .  الرجم و مائة جلد بالثيب الثيب
 ألنال يجمع بين الرجم والجلد بدون جلد ف الراجح في حدِّ الزاني المحصن الرجم فقطإال أن 

، وقال المرأة الرجل التي  هذا مخر األمرين من رسول اهلل ، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها
 .ولم يذكر جلدًا ، « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»: يرهزنا بها أج

، وألن الجلد ال داعي له ماع وجاود الارجم إال مجارد      ورجم ماعز بن مال  ولم يجلده
التعذيب؛ ألن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا ُرجم انتهى من حياته، فال حاجاة إلاى أن   

 . نعذبه أواًل، ثم نرجمه
 من مات في حد هل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين ؟: ة مسأل

ألنه مسلم َكفَّر اهلل عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه، وقد ثبت أن النبي صلَّى  نعم؛: الجواب
 .على من رجم، وهذا هو األصل

 ؟ ي حقه الرجم حتى الموتفما هو المحصن الذي يكون حّد الزنا : مسألة 
 .، َوُهَما َباَلَغاِن، َعاِقاَلِن الكتاِبيوةَمْن َوِطئ  اْمَرأ َتُه اُلُمْسِلَمَة أ ْو  :ُناُلُمْحَص
 :على اشتراط الوطئ  لوالدلي
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 دم يحال  ال:قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه   مسعود ابنحديَّ )
 و الزاناي  الثياب   :  ثالَّ ىبإحد إال اهلل رسول أني و اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ
  .  للجماعة المفارق لدينه التار  و بالنفس النفس

 :والدليل على اشتراط البلوغ والعقل 
رفع القلم عن : قال  أن النبي ( حديَّ علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

 ( ُيفيق عن المجنون حتى   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 
 
 
 

 ما هو حد الرقيق ؟: مسألة 
، وضده الحر، فإذا زنا الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة، والدليل قولاه  الرقيق هو المملو 

َفَإْن أ َتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنو ِنْصفو َما َعَلى اُلُمْحَصاَناِت  }}يعني اإلماء {{ َفَإَذا ُأْحِصنو}}: تعالى
، والعذاب الذي يتنصوف على المحصنات هو الجلد؛ ألن الارجم  [ 25: النساء] {{ِمَن اُلَعَذاِب

ال يمكن أن يتنصف، والجلد مائة جلدة فيكون عليها خمسون جلادة، فاالمرأة واضاح أن    
لكن الرجل إذا كان رقيقًا وزنا، فما هو الدليل علاى  عليها خمسين جلدة؛ ألنه نصل القرمن، 

 ؟ أنه يجلد خمسين جلدة
المرأة؛ ألنه ال فرق، والشريعة ال تأتي باالتفريق باين    يل على ذل  قياس الرجل علىالدل

 ؟ وكيف يتم القياسالمتماثلين، 
والرقيق ليس في نفسه من الشرف والمروءة كما في نفس الحار،  ألن كلًّا منهما رقيق ،

وهاذا تعليال    وإذا لم يكن عنده من الشرف والمروءة كما عند الحر، فإنه ال يبالي إذا زنا،
 . صحيح
 هل ُيغروب الرقيق إذا زنى ؟: مسألة 

إذا زنى ألن التغريب فيه إضرار بالسيد؛ ألننا إذا غربناه منعنا سايده مان    ال ُيغروب الرقيق
االنتفاع به مدة التغريب، والسيد ال جناية منه، وألننا إذا غربناه ربما يهرب، ويكاون فاي   

 . ذل  إضرار أكثر

 حد الرقيق
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 ة أذا زنت وكانت بكرا ، فهل توَغروب سنة ؟المرأ: مسألة 
ألن المقصود من تغريبها إبعادها عن  أنه إذا لم يوجد محرم فال يجوز أن تغرب، : الصواب

الفتنة، وإذا غربناها وحدها كان ذل  أدعى للفتنة والشر؛ ألنه ليس معها أحاد يردعهاا،   
لمال ا فربما تبياع عرضاها؛    وألنها إذا غربت بدون محرم ا وال سيما إن احتاجت إلى ا 

 .ألجل أن تأكل وتشرب
 ولكن ماذا نصنع؟  

، والحبس هنا يقوم مقام التغريب؛ ألنها لن تتصل بأحد، ولن يتصال  توحبس في مكان ممن
 .بها أحد، وهذا القول وجيه

 ما هو حدل اللوطي والعياذ باهلل ؟: مسألة 
ِر َذَكٍر، وسمي لوطيًا نسبة إلى قوم لوط؛ هو من فعل الفاحشة في ُدُب :اللوطي والعياذ باهلل 

: ألن قوم لوط ا والعياذ باهلل ا هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين، قال لهم نبيهم  
، واللاواط أعظام   [ 10: األعراف]{{ أ َتْأتووَن اُلَفاِحَشَة َما َسَبَقكوْم ِبَها ِمْن أ َحٍد ِمَن اُلَعاَلِميَن}}

لزنا فعل فاحشة في فرج يباح في بعض األحيان، لكن اللاواط فعال   من الزنا وأقبح؛ ألن ا
َواَل َتُقَرُبوا الزَِّناى َإنَّاُه   }}: فاحشة في دبٍر ال يباح أبدًا، ولهذا قال اهلل ا تعالى ا في الزنا  

 وأقره اهلل على ذل ،{{ أ َتْأتووَن اُلَفاِحَشَة}}: ، وقال لوط لقومه[ 32: اإلسراء]{{ َكاَن َفاِحَشًة
تدل على أن هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله، تل  « ال»وحكى قوَله مرتضيًا له، و

الفاحشة العظيمة التي ليس فوقها فاحشة، وهذا أمر متفق عليه بين الناس، أن قوبح اللواط 
 أعظم من قوبح الزنا، فما حده؟

 :القتل بكل حال  :حد اللوطي والعياذ باهلل 
: قاال   أن النبي ( اهلل عنهما الثابت في صحيح السنن األربعة رضي  عباس بنحديَّ ) 
  .  به المفعول و الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه من

أما الدليل النظري على وجوب قتله؛ فألن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة، تجعل الرجال محل 
مًا، فلو وجدنا رجاًل ماثاًل  النساء، وال يمكن التحرز منها؛ ألن الذكور بعضهم مع بعض دائ

اتر  الفتى، ما الذي أتى ب  إليه؟ لكن لو وجدنا رجاًل ماع  : مع فتى، فال يمكن أن نقول له
امرأة، وشككنا هل هو من محارمها أم ال؟ يمكن أن نسأل ونبحَّ، فلما كان هذا األمر أمرًا 
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قتل بكل حال، وهذا القول فظيعًا مفسدًا للمجتمع، وأمرًا ال يمكن التحرز منه، صار جزاؤه ال
 .هو الصحيح

 هل نحرقهم، أو نرميهم من أعلى الشاهق، أو نرجمهم رجمًا؟: لو قال قائل: مسألة 
أن يفعل ولي األمر ما هو أنكى وأردع، فإن رأى أنهم يحرقون، بأن يجمع  الصواب في ذل 

ظر أطول منارة في الحطب أمام الناس، ثم يأتي بهم، ويرموا في النار فعل، وإن رأى أنه ين
البلد، ويلقون منها، ويتبعون بالحجاارة، وأن هاذا أنكاى وأردع فعال، وإن رأى أنهام      
يرجمون، فيقامون أمام الناس، ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة فعل، فالمهم أن يفعل ما 
هو أنكى وأردع؛ ألن هذه ا والعياذ باهلل ا فاحشة قبيحة جدًا، وإذا تار  الحبال علاى      

 .ارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهمالغ
  
 
 

 ما هي شروط شروط ثبوت حدِّ الزنا ؟: مسألة 
 :  ما يلي شروط ثبوت حدِّ الزنا

 .ة كلها في قوُبِل المرأة يالحشفة األصل إيالج( 1)
 .الشبهة  إنتفاء( 2)

قوبة، أماا  ألن الحد عقوبة على معصية، فال بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه الع
أن نعاقب من نش  في ارتكابه الجريمة فإن هذا ال يجوز، فمعناه أننا حققناا شايئًا ألمار    

َياأ يلَهاا الَّاِذيَن مَمنواوا    }}: محتمل، غير محقق، وهذا يكون حكمًا بالظن، واهلل تعالى يقاول 
ال سيما أن مثل هذه العقوباة  [ 12 :الحجرات]{{ اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ َإنو َبْعَض الظَّنِّ َإُثٌم

بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس، ومن عدالته، فالمسألة ليست بالهينة، 
وعلى هذا فإذا ُوجدت أي شبهة تكون عذرًا لهذا الزاني، فإنه ال يجوز لنا أن نقايم علياه   

 .الحد
َّفحديَّ ضاعيف ال    «ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم» :وأما حدي

تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد عليه المتهاونون في إقامة الحدود، كلما جاءت حدود قد 

 شروط ثبوت حدِّ الزنا
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حتى يجعلوا ماا لايس   « ادرؤوا الحدود بالشبهات»: قال النبي : تكون مثل الشمس، قالوا
 :شبهة شبهة، ونحن في اعتمادنا على الحديَّ نحتاج إلى أمرين

 ثبوت الحديَّ : األول
 تحقيق المناط، هل هذا شبهة، أو غير شبهة؟: ثانيال

ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة، أنه ال يجوز أن نوقع عقوبة على جريمة نش  فاي  
كونها جريمة؛ ألن هذا حكم بالظن، وإضرار بالمسلم، وَحطٌّ من قدره وسمعته، ومثل هذا ال 

 .يجوز إال بشيء واضح نعتمد عليه 
مرأة ظنها زوجته، كما لو أتى فراشه، فوجد امرأة ظنها زوجته، وكذل  رجل جامع ا: مثاله

 .لو ظنها سريته، المهم إذا ظن ذل  فاألمر ظاهر وال يقام عليه الحد بذل  
تنبيه :   الزوجة من ملكها بعقد النكاح، والسرية من ملكها بعقد التمل. 

 لواط ؟إذا أتى الرجُل المرأَة في ُدُبِرها فهل هذا : مسألة 
( أ َتاْأتووَن الاّذُكَراَن ِماَن اُلَعااَلِمينَ    : )قال تعالىهو إتيان الذكر للذكر  :اللواط والعياذ باهلل 

 [165: اآلية -الشعراء : سورة]
وعلى هذا فإذا أتى الرجل المرأَة في ُدُبِرها فإن كانت زوجته فهو محرم وإن كانات غيار   

 .زوجته فنو زنا والعياذ باهلل 
 
 
 

 ما هي طرق ثبوت الزنا ؟:  مسألة
 :طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة

 .الشهادة: أواًل
 .اإلقرار: ثانيًا
 .حمل من ال زوج لها وال سيد: ثالثًا
 .اللعان بين الزوجين، فإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه: رابعًا

 طوُرق ثبوت الزنا



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      912 

ومما يدل علاى   .هذه  أن يشهد أربع رجاٍل ثقات أنهم رأْوا َذَكَر هذا في َفْرِج:  البينة( 1)
: اآلية -النور : سورة( ]ّلْواَل َجآُءوا َعَلْيِه ِبأ ْرَبَعِة شوَهَدمَء: )تعالىاشتراط كونهم رجال قوله 

13] 
َياأ يلَهاا الَّاِذيَن   }}: وهو اإلقرار أي الشهادة على النفس فدليله قوله تعالى: اإلعتراف  ( 2)

والشهادة على [ 135: النساء]{{ شوَهَداَء َللَِّه َوَلْو َعَلى أ ُنفوِسكوْم مَمنووا كوونووا َقوواِميَن ِباُلِقْسِط
 .النفس هي اإلقرار، فأمر اهلل ا عّز وجل ا اإلنسان أن يقر بما عليه، ولو كان على نفسه

 ودليله من السنة، أن النبي رجم باإلقرار، وجلد باإلقرار، 
 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل ]*[

ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر اإلسالم إلى وقتِه، وإنما ثبت بطريق اإلقارار؛ ألن  
 .الشهادة صعبة، كما سيتبين إن شاء اهلل

 .الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح: فثبوت الزنا باإلقرار له أدلة ثالثة
واحدة أم الباد  يشهد على نفسه مرًة  أنالذي يعترف على نفسه بالزنا ، هل يكفي : مسألة 

 ؟ أن يشهد على نفسه أربع شهادات
 : الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه األدلة هو على التفصيل اآلتي القول الصحيح

كان األمر اشتهر بين الناس كما اشتهرت قصة العسيف فإننا نكتفي بشهادٍة واحدٍة  إذا( 1)
 .حدالناس على ذل  واستسهلوا األمرنوِقِم ال وفيها قرائن تؤيد الفعل ألنه إذا اشتهراألمر ولم

: فقال أن رجاًل جاء إلى النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
اقض بيننا بكتاب : أنشد  اهلل إال قضيت بيننا بكتاب اهلل، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال

ًا على هذا فزنى بامرأته، فافتاديت مناه   إن ابني كان عسيف: قال(. قل: )اهلل وأذن لي؟ قال
أن علاى ابناي جلاد مائاة     : بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجااًل من أهل العلم، فأخبروني

والذي نفسي بيده ألقضينو بينكما بكتااب  : )فقال النبي . وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم
غريب عام، واغد ياا أنايس   اهلل جل ذكره، المائة شاة والخادم رّد، وعلى ابن  جلد مائة وت

 .فغدا عليها فاعترفت فرجمها(. على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها
إذا كان اإلعتراف على النفس بالزنا لم يشتهر بعد وكان مستورًا فااألولى تكارار    إما( 2)

 .الشهادة لعله يرجع فيحص الستر وهو مطلوب 
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أتى رجل رسول اهلل وهاو   :قال  ( الثابت في الصحيحينهريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
يا رسول اهلل، إني زنيت، فأعرض عنه حتاى ردد علياه أرباع    : في المسجد، فناداه فقال

: ال، قاال : قاال (. أب  جنون: )مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي فقال
 (.اذهبوا به فارجموه: )نعم، فقال النبي : قال(. فهل أحصنت)
 اجتنباوا  : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه مرع ابنحديَّ ) 
 إلى ليتب و اهلل بستر فليستتر منها بشيء ألم فمن عنها تعالى اهلل نهى التي القاذورات هذه
 . اهلل كتاب عليه ْمِقنو صفحته لنا يبد من فإنه اهلل

 ما هو اللعان ؟ : مسألة 
ألن المالعن يقول في الخامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من مشتق من اللعن  :اللعان لغة 
 . الكاذبين 

أن يحلف الرجل إذا رمى زوجته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصاادقين ، و   :اللعان شرعا 
الخامسة أن لعنت اهلل عليه إن كان من الكاذبين ، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات 

 . سة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقين إنه لمن الكاذبين و الخام
 ما هي مشروعية اللعان ؟ : مسألة 

إذا رمى الرجل امراته بالزنا و العياذ باهلل ولم تقر هي بذل  ولم يرجع عن رمياه ، فقاد   
 . شرع اهلل اللعان 

امرأته عند النباي   أن هالل بن أمية قذف  (ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري  حديَّ) 
يا رساول اهلل، إذا رأى  : فقال(. البينة أو حد في ظهر : )بشري  ابن سحماء، فقال النبي 

البيناة وإال حاد فاي    : )أحدنا على امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي  يقاول 
مان   والذي بعث  بالحق إني لصادق، فلينزلن اهلل ما يبارىء ظهاري  : فقال هالل(. ظهر 

َواّلِذيَن َيْرُموَن أ ْزَواَجُهْم َوَلْم َيكوْن : )تعالى هلوق وأنزل عليه يه السالم عل الحد، فنزل جبريل
َواُلَخاِمَساةو  ( )ّلُهْم شوَهَدمُء َإاّل أ نفوُسُهْم َفَشَهاَدةو أ َحِدِهْم أ ْرَبُع َشَهاَداٍت ِبالّلِه َإّنُه َلِمَن الّصاِدِقيَن

َوَيْدَرُؤُا َعُنَها اُلَعَذاَب أ ن َتُشَهَد أ ْرَبَع َشَهاَداٍت ِبالّلاِه  ( )َن اُلَكاِذِبيَنأ ّن َلْعَنَة الّلِه َعَلْيِه َإن َكاَن ِم
فانصرف النباي   ( َواُلَخاِمَسَة أ ّن َغَضَب الّلِه َعَلْيَهآ َإن َكاَن ِمَن الّصاِدِقيَن( )َإّنُه َلِمَن اُلَكاِذِبيَن

ن اهلل يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكماا  إ: )فأرسل إليها، فجاء هالل فشهد، والنبي  يقول
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قاال ابان   . إنها موجبة: ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا(. تائب
الأفضاح قاومي ساائر الياوم،     : فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: عباس

ين، خادلج  أبصروها، فإن جاءت به أكحل العيناين، ساابغ األليتا   : )فمضت، فقال النبي 
لوال ما مضى من كتااب  : )فجاءت به كذل ، فقال النبي (. الساقين، فهو لشري  بن سحماء

 (.اهلل، لكان لي ولها شأن

 . تباطأت عن الشهادة  (تلكأت ) 
 . احجمت عن استمرارها في اللعنة ( نكصت ) 
ياَّ  أي ال أكون سبب فضيحتهم فيما بقاى مان األياام ح    ( الأفضح قومي سائر اليوم)  

 . يعيرون بأن منهم امرأة زنت 
 . شديد سواد الجفون من غير كحل  ( أكحل العينين)
 . ضخمهما  ( سابغ األليتين)
 . ممتلئ  ( خدلج)

 لو قذف رجل امرأته بالزنا فما الواجب نحوها ؟ : مسألة 
 . أن توعدو هي بالزنا ، فيقام عليها الحد  إما( 1)
 . يقام عليها الحد يأتي هو بأربع شهداء ، ف أو( 2)

 . اللعان ، ويفترقان فرقة مؤبدة  أو( 3)

 إذا كانت المرأةو ُحبلى من الزنا فهل ُيقام عليها الحد وهي ُحبلى ؟: مسألة 
أنه ال ُيقام عليها الحد وهي ُحبلى بل ننتظار حتاى    القول الذي دلت عليه السنة الصحيحة

 .تضع ويقام عليها الحد 
أن امرأة من جهيناة    (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهعمران بن حصين حديَّ ) 

أتت نبي اهلل  وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي اهلل أصبت حدا فأقمه علي فدعا نباي اهلل   
وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ففعل فأمر بها نبي اهلل  فشكت عليها ثيابها 

ل له عمر تصلي عليها يا نبي اهلل وقد زنت فقال لقد ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقا
تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل مان أن  

 . جادت بنفسها هلل تعالى
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 من أصاب حدًا فأقيم عليه فهل ُيعيوُر بذل  ؟ : مسألة 
ال )  م عليه فال ُيعيواُر باذل   من أصاب حدًا فأقي أن القول الذي دلت عليه السنة الصحيحة

 ( تجتمُع العقوبة والتعيير 
إذا زنت األمة ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

رِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها َثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها وال ُيَثفتبيون زناها، فليجلدها وال ُي
 (.ولو بحبل من شعر

 أي ال ُيَعيِّر [ : رِّبَثال ُي]نى مع
أتي النبي بساكران، فاأمر   :قال (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصارف  
 (.على أخيكم ال تكونوا عون الشيطان: )ما له أخزاه اهلل، فقال رسول اهلل : قال رجل

، مثل ما لو زنا بأختاه والعيااذ بااهلل، أو    الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال
بعمته، أو خالته، أو أم زوجته، أو بنت زوجته التي دخل بها، وما أشابه ذلا ؛ ألن هاذا    

 .الفرج ال يحل بأي حال من األحوال، ال بعقد وال بغيره؛ وألن هذه فاحشة عظيمة
احترازًا من الميت، يعني لو زنا بميِّتة ا وهذا يحصل ا فإنه ال يحد،   « دمي حيم»: وقوله
 .ألن النفس تعافها وتكرهها، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد، ولكن ال بد أن يعزر: قالوا

 
 
 

وتبين زوجها من زناها ، فهال  _ والعياذ باهلل _ إذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا : مسألة 
 قها زوجها ؟ يجب أن يطل

وتبين زوجها من زناهاا ،  _ والعياذ باهلل _ إذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا والعياذ باهلل  
 :فإنه يجب أن يطلقها زوجها لألسباب اآلتية 

 . حتى ال يكون ديوثًا والعياذ باهلل ( 1) 
الثاة  ث :قال   أن النبي  (حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع ) 

 . بَّ الَخ في أهلِه قرلمدمن الخمر و العاق و الديوَّ الذي ُي  : قد حرم اهلل عليهم الجنة 

 توَقدوم َللَحدوإن لم  زوجها يجب أن يطلقها فإنهرأة إذا زنت الم
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بينهماا،   أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفارق  :روي عن الحسن، وجابر بن عبد اهلل  ]*[
فتل  ال تؤمن أن تفساد   ال أرى أن ُيمس  مثل هذه،: ) واستحب اإلمام أحمد مفارقتها وقال

 .  ه، وتلحق به ولدًا ليس منهفراش
قد قضت على _  والعياذ باهلل _ وألنها بارتكابها لجريمة الزنا الشنعاء النكراء  ( 2)

العالقة الزوجية وأتلفتها وطعنتها في مقتٍل عظيم ، وقتلت المودَة والرحمَة بينهما ، وذبحت 
لم تخَش ربها  ، َفَوَكَلَها إلى فتستحيل العشرة بينهما  ألنها *  الثقَة بينهما بسكين البأس  

نفسها ، وسلَب حفَظه عن فعِلها، فدمورت وأوبقت نفَسها حين دنست طهارَة بيتها ، 
وانتهكت ُحرمَة زوِجها ، واستخفت بحقه ،  وأسقطت هيبتة من عينها حين َمكَّنت غيَره 

لناس بُجْرمها، وصارت عارًا من نفسها ، فسقطت في الرذيلة ِبَوْحِلَها ، َوَصيوَرُته ذلياًل بين ا
صيورت منزلَته بين الناس ما بين ُمشفٍق عليه ُمُطِرِق الرأِس صامت ، و عليه بفوحشها ، 

متغامٍز عليه للخوِض في ِعْرِضه متهافت ، وثالٍَّ حقيٍر فيه  متشاِمت ، ورابٍع لئيم َيدوِعي 
طلب منها الُمقاِبل ، ألنه لها المروءَة ألنه عن إخبار زوجها بفعلها ساكت ، ثم تراه ي

لسكوته عن إخبار زوجها قابل ، فصارت تنتقُل من دماٍر إلى دمار ، ومن ِخزٍي إلى عار ، 
ومن عاٍر إلى َشَنار  ، صار أشقى الناس ِبُجرمها ألنه لم توُكَسْر شوَكتوه إال بها ، كسر اهلل 

*  خرجها من الدنيا كلِّها ظهرها ، وأعمى بصرها ، ودمور أعضاَءها ، وهت  ِسَترها ، وأ
فتعسًا لها بشنيِع ِفعلها ، وسحقًا لها  لشؤِمها ولؤِمها وخيانِتها لزوجها  ، وَتبوًا لها من 

وتقشعُر الفضيلةو من فعلها ، *  امرأًة دنيئٍة خسيسٍة لم تخش ربها ولم تحفظ َغيبَة زوجها 
لما َتَخلَّت *  * ها في الرزيلة باعا واحتوتها الرزيلةو لقبحها ، لم تمتثل للفضيلة طاعة ، ول

عن خشيِة الرحمن وامتثال القرمن ، و لما جحدت قوله تعالى هل جزاُء اإلحساِن إال 
اإلحسان ، َوَكَلها المل  الديوان إلى العصيان والخذالن واستحواِذ الشيطان ،  فصارت 

وأتلفها وَشلَّ أركانها ، فال  قاتلها اهلل وصدوع بنيانها ،*  ممقوتًة عند ربها في كِل زمان 
قبرها  اخائنة لعنًة تدخل معهتوؤتمُن مثلوها ، وال تُوصاُن من كانت على شاِكَلِتها ، لعن اهلل كل 

 .وتهلكها عند عرضه على ربه 
لقاد اساتبدلت   *  هذه الِجِبلة الَنِكدة الشقية الَتِعسة التي فيه ِعَوٌج ال ُيرَجى اعتدالاه  *  

َن الثعالب ، وَراَحت تبحَّو عن المثالب ، ولوال أنها أالَنت الجانب ما اقترب باالستقامة روغا
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أنهم لم يفترسوها إال ألنهاا  :منها أحٌد من األجانب ، وال أظهروا لها المَخالب ، والحاصُل 
منهاا هالا  ،     ب، ولو كانت غيَر ذل  ما اقتر( إذا خلْوا بمحاِرم اهلَل انتهكوها)كانُت ممن 
مت اللين ، فعلوا بها الفعل  الَمِشين ، وخانت زوَجها األمين ، فَخِسرت الدنيا والدين فلما  قدو

، وَتَعَرضت إلى سخط الجباِر ِذي القوِة المتين ، َصبو اهلل عليها أشدو العذاِب في كاِل وقاٍت   
 فلما خضعت بالقول أنشأت في نفاسِ * وحين ، وأذاقها ألوانًا َشتى من العذاب الُمهين    
َفَيُطَمَع الَّاِذي ِفاي    ِباُلَقْوِل   َفَلا َتُخَضْعَن" كِل هالٍ  منها َغَرض وتناست أن اهلل تعالى يقول 

ولما زهدت في األخالِق النبيلة ، واستوطئت الِحيلة ، وقعت في الرزيلة *     " َمَرٌض َقُلِبِه
من نفسها َخِبيثًا مثلها هالا  ،   ومن َسواِد قلبها الَحِال   ، مكََّنت *  ، وكان عاقبتها وبيال  

وكيف يعاِرفو  : مكان زوجها  المال  ، واستغفلت زوجها بذل  ، وقالت مستخفًة في نفسها 
زوجي ذل  ؟ وتناست أن رَبها ُمطَِّلٌع على كِل ذل  ،  وهو سبحانه أغيُر على محاِرِمه مان  

و اساتهانت بمراقباِة   *  ِات    زوجها المال  ، ولو شاء لَهَتَ  ِستَرها ودموَرها ببطِشه الَف
الملِ  الوهواب ، وتناست أن رؤيته َلُجْرِمها ال توْحَجُب ِبِحَجاب ، وأَصروت على الخياناة دون  
إياب ، وخانت زوجها حال الغياب  ،  َصبو اهلل عليها ألوان العذاِب من كِل باب ، وَحَشَرها 

جعلات اهلل  *  ناَر جهنم  يوم يقوم الحسااب  يوم القيامة مع كِل ُمْسِرٍف كذاب ،  وأْصالها 
أهون الناظرين إليها ، وهو سبحانه قادٌر عليها ، ولو شاء ألهلكها ومن َحَواَلْيها ، وتناست 
ِمَنَته عليها بزوٍج صالٍح يأوي إليها ، وتحتمي به دون من َحَواَلْيها ،  فبدولت الشكر الجزيل 

وبعد أن كانت في َحَرِم زوجها جوهرًة مصونة ، * *  ، والعرفان بالجميل ، بالفعِل الوبيل 
ولؤلؤًة مكنونة ، صارت بفوْحشها خائنًة مفتونة ، وِسُلَعًة َمْعفوونة ، وِسيرتها باين النااِس    

وبعد أن كانت في ُحرمِة زوجها في ِحصٍن وَمناعة ، صيو رت نفسها كاألًَ  * ِسِيَرًة ملعونة  
ن كانت مع زوجها في عزٍة ووقار ، وسكينٍة واستقرار ، وبعد أ*  مباحا ، وسلعًة متاحة  

ونقاٍء ُيُشِبُه األبرار ، صيورت نفسها في ِذلٍة َوَصَغار ، وَتَشتوٍت وَدَماار ، وِخازٍي وعاار ،    
والحاصُل أنها لموا َجَحَدت ما أنعم اهلل عليها من الِنَعم وتناسات ماا   *  كأنها َمُطِلَيٌة بالقار 
براثِن الفتن ، صارت أهوَن علاى اهلل تعاالى مان    ،  وأُلَقت بنفسها في  غَمرها من الِمَنْن

التي تدَفُع بأنفها الَنَتن ، وال عَجب فقد زهدت في الطهارة وَغِرقت في ( الخونفساء)الِجْعالن 
 تمامًا فإنها التجد ُبُغَيتها إال في مواضع الَقذِر والَنَتن ، وما ذل  إال الخونفساءالقذارة ، كحاِل 
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َلِخَسِة نُفِسها ودناءِة َطْبِعها وسواد قلبها ، ولو أحبها ربها لَعًصَمها وَحَفَظهاا عان ُساوء    
ِفْعِلها ، وكان َسْمَعها التي تسمُع به وبصَرها التي توْبِصُر به ، ويادها التاي تابطشو بهاا     

نَّها ، لكناه سابحانه   وِرجلها التي تمشي بها ، ولئن سألته َلُيْعِطَينَّها ، ولئن اْسَتعاَذته َلُيِعَذ
التي تدفُع بأنِفها ( الخونفساء)أْبَغَضها لسواِد قلبها فصارت أهوَن على اهلل تعالى من الِجْعالن 

وبعد أن كان زوُجها يفتخُر بها ، ويتقَرُب إلى اهلل ِبودِّها  ، ويبذُل نفَسه من أجلهاا   *الَنَتن 
ْرمها ، وأبغَض الناِس لها ، وصار يختفي ، عسى اهلل أن ينَفَعه بها ، صار أشقى الناس ِبُج

من ِذُكِرها ، ويتبرأ إلى اهلل من ِفعلها ، وتقروب إلى اهلل بطالقها ، وطهور اسمه مان دناِس   
االقتران بها ، وَكِره الدنيا كلِّها من أجلها ، َفَلْيَتَها ماتت قبل ذل  ،  قبل أن توْوِرد  نفَساها  

لم تعرف للطهارة طريقا ، ولم تسل  للنقاء سابيال ،  * ِل هال   المهال  ، وتصيَر َمُطَمَعًا لك
كم أوصاها زوجها بفعل المأمور وترِ  المحظور والبعِد *  وليس بينها وبين الصدِق ِقيال  

عن دواهي األمور ،  وكم أوصاها أن تحفظ َغْيَبَته في كِل األمور ، وأن ال توِشيَن ِعْرضاه  
َخِرٌب وبور ، وما فيه من نور  ، أ َبُت كل  ذل  وأَصَرُت علاى   بأي محظور ، لكْن ألن قلَبها

الفجور ، مع َخبيٍَّ مثلها َمْحقور ،  وتناست أن اهلل تعالى يعلُم خائنَة األْعُيِن وماا توُخِفاي   
الصدور ،  فكيف بها إذا دخلت قبرها المحفور ، وما فيه من الادواهي واألماور ، تحات    

لت عن هذه األمور، أم كيف بها حين تقافو باين يادي ربهاا     الجنادِل والصخور ، ثم ُسَئ
ه بفعلهاا  تا ويسألها عن هذه األمور ، وما ارتكبته في حِق زوجها المقهور ، والاذي جعل 

َمُنُحور ،  ثم لم تجد جوابًا على هذه األمور ،  هنال  تعرفو أنها ما كانت إال في غارور ،   
ُكَتُب بالسطور ، لكنه ندٌم ال ينفُع في أي أمٍر مان  فتندم ندمًا ال يخطُر على الصدور ،  وال ُي

األمور ، ال تجُد للسؤاِل جوابا ، وال للجواب صوابا ، وال تملُ  توبًة أو مآبا ، فُأسقط فاي  
َيَدْيها ، وال ينَفُعها من َحَواَلْيها ، فحينذا  تندُم ندمًا فوَق ما يخطُر بباٍل أو يدوُر في الخيال 

بها الكبير الُمَتعال ، بذنبها الِعَضال ، لكنه ندٌم ال َينفُع بأي حاال ، فاال   ، ألنها بين يدي ر
، ألن  تتوْجِدي هنال  الحسرات وال تنفُع اآلهات ، وال تنفُع الِحَيُل مع رِب األرِض والسماوا

علَمه محيٌط بكِل شيٍء ماٍض وحاضٍر ومت ، هنال  تعلم علم اليقين أن خيانتها لزوجها هي 
د ليوم الميعاد   ،  فورب السماواِت واألرِض إنما توعدون آلت  ،  أماا زوجهاا   بئس الزا

المقهور فإذا رأيته وجَدَته من ُجْرِحه َمُنُحور ،  وَكْرَبه ُيْبِكي الُصخور ، َوَزهَد فيها زهَد من 
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 هتحفاظ غيبتا   حرٍة أبية ،  في القبور ، عاش يُطَمح في زوجٍة تقيٍة نقية ، عفيفٍة َحِييوة ،
ترافقه حتى تأتيه الَمِنيوة ، زوجٌة تْحَفظوه في نفسها ، ويبذُل َنُفَساه مان   و وتصون كرامته

أجلها ، زوجٌة  توِعينوه على الطاعة ، وتوِعدل معه لقياِم الساعة ،   لكن خاب أملوه بها ، وَكِره 
م يعي معانيه ، قلاٌب لام   الدنيا من أجِلها ، وَقَتَله َسَواَد قلِبها ، قلٌب لم يؤثر القرمن فيه ول

تدخل الخشيةو فيه وال التقوى تحتويه ، قلٌب لم ُيَلِيُنه القرمن ولم يخش الرحمن ، قلٌب جحد 
العصيان والخاذالن   َر، قلٌب صار أسي"  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" معنى قوله تعالى 

بنوٍم كلما ذكار فعَلهاا ، وال   واستحواذ الشيطان ، صار حالوه ُيَنَغُص من ِذُكِرها  ، فال يهنُأ 
ينطفُئ لهيُب صدِره من فوْحِشها ، وال يغيُب فكُره عن ُجْرمها ، ، يتقلُب في هٍم وغم ، كأنما 

 .   يبكي الدم 
، ثم إن هذا أمٌر شنيٌع ال يطيقه رجٌل مسلٌم حٌر حيِّي  يخشى اهلل تعالى ، فما من مسالم إال  

شرفه أغلى عنده من حياته كما هو معلوم شرعأًَ يغاُر على ِعرضه وشرفه ، بل وِعرضه و
الثابت فاي  هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )وعقاًل وبداهًة ويتضح هذا وضوحًا جليًا في 

ه ُلا َلفليتَح من ِعْرضه أو شيء  ألخيه مظلمٌة لهمن كانت ) :قال  أن النبي  (الصحيحين 
ن له حسناٌت ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن إن كا، ا وال درهم ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه من

 (.لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت عليه 
فقدوم العرض على كل شيء ألنه [ من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه: ]  قوله  :الشاهد 

أعز ما يملكه اإلنسان وأعز من كل شيء بل ويضحي اإلنسان من أجله بالنفس والنفايس   
الثابت في صاحيحي أباي داوود و    رضي اهلل عنه  زيند بنن سعيدحديَّ ) من  ويتضح ذل 
 . شهيد فهو أهله دون قتل من: قال  أن النبي ( الترمذي 

 ، ولذا قال سعُد بن ُعبادة رضي اهلل تعالى عنه قولَة الرجِل الحرِّ الحيِّي األبيِّ التقي النقي 
ِبَحادِّ السايف ال    َلَضَرْبتوُهأي [   ٍحسوْيِف َغْيَر ُمْصفََّلَضَرْبتوُه ِباللو رأيت رجاًل مع امرأتي ] 

 ،األنصاري سيد الخزرج وأحد نقبائهموال عجب فإنه  بعرِضه ، 
َلَضَرْبتوُه لو رأيت رجاًل مع امرأتي  :أنه قال  (الثابت في  الصحيحين  سعد بن عبادةحديَّ )

أتعجبون من غيرة سعد، ألنا أغَير منه، واهلل  : )، فبلغ ذل  النبي  فقالٍحِبالسوْيِف َغْيَر ُمْصفَّ
 (. أغَير مني
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 هو األنصاري سيد الخزرج وأحد نقبائهم  ( سعد بن عبادة)
أي ال أضربه بعرض السيف  ٍحَغْيَر ُمْصفَّه ، ومعنى صفح السيف أي عرض( : ٍحَغْيَر ُمْصفَّ)

 .بل بحدِّه 
تموْعِر وجِهِه وفوراِن دمِِّه ولهيِب صادرِه    وإذا كان هذا هو حال من تصوور حاَله من]**[  

إذا رأى رجاًل مع امرأته فكيف بمن تحقق من زناها والعياذ باهلل تعالى من ذل  ، إنه أماٌر  
 مشيٌن وفعٌل ُمِهين  ال يتحمله رجٌل مسلم 

فوراِن دمِِّه من تموْعِر وجِهِه و)، ثم هل يصير الرجل رجاًل حرًا أبِّيًا إال بهذه المشاعر النبيلة 
، وهل هو إذا فقد هذه المشاعر إال ِخنزيرًا َمسخًا مياَت  ( ولهيِب صدرِه َغْيرًة على زوجته

 .الِحس 
فإذا انسلخت المرأةو من ِعفتها كان ذلا  فاي حاِق    ! وهل توصاُن المرأةو إال بِعفتها ]**[ 
وعلى هذا فال ُيتصووُر ( ُنَطفئ كسرًا ال ينجبر وُجرحًا ال َيُنَدِمل ولهيبًا في صدِره ال َي)زوجها 

 . الرأفةو بها وال اإلبقاء عليها ووجب طالقها 
بينهماا،   أن المرأة المتزوجة إذا زنات يفارق  : روي عن الحسن، وجابر بن عبد اهلل * 

فتل  ال تؤمن أن تفساد   ال أرى أن ُيمس  مثل هذه،: ) واستحب اإلمام أحمد مفارقتها وقال
 . ليس منه فراشه، وتلحق به ولدًا

  النكراء وال تنسى أن اهلل تعالى قال في شأن هذه الجريمة الشنعاء  ( 3) 

 -الناور  : سورة( ]َواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن الّلِه َإن كونتوْم توْؤِمنووَن ِبالّلِه َواُلَيْوِم ااَلِخِر) 
 [2: األية

 .أي ال تأخذكم بهما رقة ورحمة  ( :ي ِديِن الّلِهَواَل َتْأخوُذكوْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِف) 

هذا من باب اإللهاب والتهييج أي إن كنتم مؤمنون  ( :َواُلَيْوِم اآلِخِر َإْن كونتوْم توْؤِمنووَن ِباللَِّه) 
جريمة الزنى النكراء  أشنع  تصدقون باهلل وباليوم اآلخر فال تأخذكم شفقة بالزناة، فإن حقًا

 .طف أو تدفع إلى الرحمة من أن تستدر الع
تنبيه : للمرأة في هذه المسألة بعد ارتكابها لجريمة الزنا الشنعاء ُحكمين: 
 :حكمها مع زوجها و حكمها مع ربها على التفصيل اآلتي  
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ال ُيتصووُر الرأفةو بها وال اإلبقاء عليها ووجب طالقهاا لألساباب   ( : أما حكمها مع زوجها)
 .السالف ذكرها 

و حكم مرتكب الكبيرة عناد أهال   حكمها  حكم مرتكب الكبيرة ، ( : ا حكمها مع ربهاوأم)
أنه ال يخلد في النار ما دام قد مات على التوحيد ، وأنه مستحٌق للعقوبة السنة والجماعة  

لكنه تحت مشيئة اهلل النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء مخذه بذنبه ، لكن مآله إلى الجناة  
 [ يدخل الجنة يومًا من األيام أصابه قبل ذل  اليوم ما أصابه ] على التوحيد ما دام قد مات 

مان  : النساء()إن اللََّه ال َيُغِفُر أن ُيُشَرَ  ِبِه َوَيُغِفُر َما ُدوَن َذَلَ  َلَمْن َيَشاُء: )لقوله تعالى    
 ( . 41االية

ثم تابت إلى اهلل تعالى ، هال   _والعياذ باهلل _ هل المرأة إذا ارتكبت جريمة الزنا : مسألة 
 يسقط حق زوجها في اآلخرة؟
أن حق زوجها ال يسقط في اآلخرة بتوبتها إلى ربها تعالى  :فصُل الخطاِب في هذه المسألة 

ألن توبتها إلى ربها تعالى تتعلق بحق ربها تعالى  حيَّ أنها ارتكبت كبيارة مان الكباائر    
عنها وإن شاء مخذها بذنبها ، لكن مآلهاا إلاى   وهي تحت مشيئة اهلل النافذة إن شاء عفا 

 الجنة ما دامت قد ماتت على التوحيد
 [ تدخل الجنة يومًا من األيام أصابها قبل ذل  اليوم ما أصابها ]  

أما حق زوجها المكلوم المطعوُن في شرفه  فال يسقط أبدا ألنها انتهكت ُحرمته ، واستخفت 
، وطعنته في أعز ما يملكاه   َمكَّنت غيَره من نفسها، وأسقطت هيبتة من عينها حين  بحقه

وصْيَرُته ذلياًل بين الناس بُجْرمها ، وصارت عاارًا علياه   *  اإلنسان وهو شرفه وعرضه 
بفوْحشها ، وألصقت به ذواًل ال يزال محفورًا في ذاكرته حتى يموت ، وألهبت في صدره لهيبًا 

ن الناس ما بين ُمشافٍق علياه ُمُطاِرِق الارأِس     صيورت منزلَته بي *  ال ينطفُئ مادام حيا 
صامت ، و متغامٍز عليه للخوِض في ِعْرِضه متهافت ، وثالٍَّ حقيٍر فيه  متشاِمت ، ورابٍع 
لئيم َيدوِعي لها المروءَة ألنه عن إخبار زوجها بفعلها ساكت ، ثم تراه يطلب منها الُمقاِبل ، 

ت تنتقُل من دماٍر إلى دمار ، ومن عااٍر إلاى   ألنه لسكوته عن إخبار زوجها قابل ، فصار
وصار زوجها أشقى الناس ِبُجرمها ألنه لم توُكَساْر شاوَكتوه إال بهاا ، كسار اهلل     *  شنار 

 ظهرها ، وأعمى بصرها ، ودّمر أعضاءها ، وهت  ِسُتَرها ،  وأخرجها من الدنيا كلِّها ،
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لغير بالتوبة من الفاحشة ، فإن التوبة وال يسقط حق ا: قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى )*( 
، فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته ، والجناياة علاى    وإن أسقطت حق اهلل ، فحق العبد باق

 .[!فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله ، بل ال يعدل عنده إال سف  دمه
بدا فاي  فالحاصُل أن  هذه الشِقيوة الَتِعَسة لقد أورطت نفسها في ورطٍة ال مخرج لها منها أ

 الدنيا واآلخرة 
فإن زوجها متى تبين من جنايتها وخيانتها  تقاروب إلاى اهلل تعاالى    : فأما في الدنيا ]*[ 

بطالقها ، وطهور اسَمه من َدَنِس االقتران بها ، وتبرأ إلى ربه من ِفعلهاا، وصابو عليهاا    
 .في حقه  الدعاء صبوا حتى ينَفِرَط ِعقُدها ، جزاءًا الرتكابها ألشنِع جنايٍة

وهي كذل  البد أن ترى عقوبة خيانتها لزوجها في الدنيا قبل اآلخرة إيمانًا وتصديقًا بقاول  
 :في الحديَّ اآلتي   النبي 

  : بابان معجالن عقوبتهما في الدنيا :قال  أن النبي (  حديَّ أنس في صحيح الجامع)
   . البغي و العقوق 

 :الشاهد 
 أي قبل موت فاعليها   ( قوبتهما في الدنيا بابان معجالن ع  )  قوله 

وليس هنا  ظلٌم أفحش  من خياتة الزوجة لزوجها أي مجاوزة الحد والظلم   ( البغي   ) 
. 

يأخذ من حسناتها بقدر مظلمتها له ، فعند اهلل تجتمُع الخوصوم وُيُقاَتُص  : وفي اآلخرة ]*[ 
خيانِة الزوجاِة لزوجهاا وهناا ناذكر     من الظالِم للمظلوم ، وليس هنا  أبشع من مظلمِة 

 : الحديَّ اآلتي 
 لهمن كانت ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 

إن ، اوال درهم ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه فليتحلله من من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه
م تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت علياه  كان له حسنات ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن ل

.) 
تنبيه :   هذه الفاحشة ال يصبر عليها وال يقرها في أهله إال الديوَّ الذي يقر الخناا

، كل منها صبر على فراق زوجته وادعى  عويمرو هالل في أهله، فهذان اثنان من الصحابة

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000551&spid=129
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000551&spid=129
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=129&ftp=alam&id=1000549&spid=129
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معه وهو يعلم أنها قد فجرت، ولو مرة واحدة، وذل   أنها زانية والعنها ولم يقرها أن تبقى
على نسائهم، ال يرضى أحدهم أن يشاركه في امرأته شخص  م وغيرتهمدليل على حماسته
في بيتاه مان ال يرضااه،     فراشه ، وال يرضى أن امرأته تخونه فتدخل أجنبي يفسد عليه

فإن ذل  حرام، وفعلهاا يعتبار    وتجلس على فراشه غيره، وتمكن من نفسها غير زوجها،
ة وإقرارًا لإلثام والحارام، ولام يكان     دياث خيانة لزوجها، وإقرار الزوج على ذل  يعتبر

وهكذا أيضًا كل غيور، وكل من عنده حماسة وغيرة علاى   .الصحابة يقرون شيئًا من ذل 
 . أهله محارمه ال يقر الخنا في

وعلى هذا إذا تحقق الزوج أن الزوجة قد خانته في فراشاه  إن علياه أن يفارقهاا وأال    
فيخبرهاا   نها حتى يكون ذل  عذرًا له عنادها، سترها ، ولكن يخبرها فيما بينه وبي يكشف

 .بأنه قد اطلع على كذا وكذا 
 هل يجوز للمرأة أن تكلم رجاًل أجنبيًا بغيِر إذن زوجها ؟: مسألة 

 ال يجوز للمرأة أن تكلم رجاًل أجنبيًا بغيِر إذن زوجها بنص السنة الصحيحة 
 أن نهى  أن النبي  (جامع الثابت في صحيح الرضي اهلل عنه حديَّ عمرو ابن العاص ) 

   .  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم
 بتساويل  الفاحشاة  فاي  الوقوع مظنة ألنه  (  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم أن نهى  )

  .  محارم غير رجال في والكالم ، الشيطان
 بتساويل  الفاحشاة  فاي  الوقوع مظنة ألنه  (  أزواجهن بإذن إال النساء تكلم أن نهى  )

، أال فلتحذر العاقلة وُلَتُنَتبه الغافلة فال تتساهل مع رجٍل أجنبٍي عنهاا بغيار إذن    الشيطان
بها إلى الهوِة السحيقة ، وربما كان ذل  سببًا في هالكهاا فاي     زوجها فلربما أفضى ذل 

،   الدنيا واآلخرة ، وربما َزلَّت قدُمها بعد ثبوتها وانزلقت في ورطٍة ال مخرج لها منها أبدا
َيأ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا اَل َتّتِبُعوُا خوطوَواِت الّشْيَطاِن َوَمان َيّتِباْع   ): وال تنسى أن اهلل تعالى يقول 

 [21: النور : سورة( ]خوطوَواِت الّشْيَطاِن َفَإّنُه َيْأُمُر ِباُلَفْحَشآِء َواُلُمُنَكِر
 ؟لعن بعض عصاة المسلمين هل يجوز : مسألة 

 على سبيل العمومة المسلمين لعن بعض عصا
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جاءت النصوص الشرعية بلعن أصحاب بعض المعاصي على سبيل العموم واإلطالق، بذكر 
 . وصف المعصية

 : ومما ورد في ذل  ما يلي
 [.11: هود]{ أ اَل َلْعَنةو الّلِه َعَلى الظَّاَلِميَن} :قول اهلل تعالى

 [.61: مل عمران]{لَّْعَنةو الّلِه َعَلى اُلَكاِذِبيَن ثومو َنْبَتِهْل َفَنْجَعل} :قول اهلل تعالى و
 :ومن السنة الصحيحة ما يلي 

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
 .(لعن اهلل السارق يسرق البيضة فتقطع يده) 
لعان اهلل  ) قاال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنهما –ابن عمر حديَّ ) 

 ( .الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة
 :قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه علي بن أبي طالب حديَّ ) 
لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من موى محدثًا، ولعن اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل )

 .([5])(من غير منار األرض
لعن رسول : قال  (الثابت في صحيح مسلم  مارضي اهلل عنهبن عبد اهلل  جابرحديَّ ) ( 1)

 . هم سواء: مكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال اهلل 
 : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهما–ابن عمر حديَّ ) ( 9)
لعن اهلل الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصارها ومعتصارها، وحاملهاا    )

 ( .والمحمولة إليه
فهذه النصوص ونحوها تدل على جواز لعن فاعل تل  المعاصي ال علاى جهاة التعياين    

لعن اهلل مكل الربا، ولعان اهلل  : ل مثاًللألشخاص، بل يلعن العاصي بوصفه ال بشخصه، فيقا
السارق، أو أكلة الربا ملعونون، والسارقون ملعونون، ولعنة اهلل علاى الظلماة، وعلاى    

 .الكاذبين ونحو ذل 
تنبيه :  وهذا اللعن على سبيل العموم ألصحاب المعاصي التي جاءت النصوص بلعن

 فاعليها ال خالف في جواز

http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=138&aid=544#_ftn5
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 هذا دليل لجواز لعن غيار " " لعن اهلل السارق" :ي في شرحه لحديَّاإلمام النوو قال  ]*[

أ اَل } :تعاالى  المعين من العصاة؛ ألنه لعن للجنس ال لمعين، ولعن الجنس جائز كما قال اهلل
 {َلْعَنةو الّلِه َعَلى الظَّاَلِميَن

  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]*[
 {هواللعنة تجوز مطلقًا لمن لعنه اهلل ورسول)

 العام يدل على أن من فعل تل  المعصية فهو مستحق للعناه، ومعارض للعقوباة،    اللعن

العاماة   فيحصل من هذا اإلطالق الزجر والردع عن ارتكاب تل  المعصية، وهاذه اللعناة  
معاه إيماان    المذكورة في النص قد تلحق بعض األشخاص فتكون سببًا في عذابه ويكون

 . هو مذهب أهل السنة والجماعة يمنعه من الخلود في النار، كما
 (1/226" )القول المفيد"وقال الشيخ ابن عثيمين في  ]*[
( لعن المعين)فاألول  الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ "

فإذا رأيت محدثا ، فال تقل  جائز ،( لعن أهل المعاصي على سبيل العموم)ممنوع ، والثاني 
سبيل العموم ، والدليل على ذل   لعنة اهلل على من موى محدثا ، على: ل قل لعن  اهلل ، ب

العن فالنا ! اللهم : )المشركين من أهل الجاهلية بقوله  أن النبي  لما صار يلعن أناسا من
ليس ل  من األمر شيء أو يتوب عليهم أو : ) بقوله تعالى  نهي عن ذل ( وفالنا وفالنا 

  . اها "رواه البخاري ( يعذبهم فإنهم ظالمون

 هل يزوج للزوج أن يدعو على زوجته إذا زنت والعياذ باهلل ؟: مسألة 
، ألن ظلم العباد بئس الزاد ليوم الميعاد ، فالظلم ظلمااٌت ياوم    ح اهلل الظلم، وحذر منه قبو

القيامة ، ودعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين اهلل حجاب  ، ودعوة المظلوم مستجابة 
 . وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه    

 [11: اآلية -غافر : سورة( ]َما َللّظاَلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاُع: )قال تعالى
 محب ( ما للظالمين من حميم)
تقبل شفاعته ال مفهوم للوصف إذ ال شفيع لهم أصال فما لنا من شافعين ( وال شفيع يطاع)

 . زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا فرضا لم يقبلواأوله مفهوم بناء على 
  [01: اآلية -الحج : سورة( ]َوَما َللّظاَلِميَن ِمن ّنِصيٍر: )قال تعالى و
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 باإلشرا  ( وما للظالمين)
 يمنع عنهم عذاب اهلل( من نصير)
    42 / إبراهيم( وَن َتْحَسَبنو اللََّه َغاِفاًل َعموا َيْعَمُل الظَّاَلُم َوال: ) قال اهلل تعالى  و

 :ومن السنة الصحيحة التي بينت شناعة الظلم ما يلي 
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلى  قال رسول اهلل : قال ( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) 

إن  ستأتي قومًا  أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل : اليمن 
ل اهلل ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمَس وأن محمدًا رسو

صلواٍت في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة 
تؤخذ من أغنيائهم فتورُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ل  بذل  فإيا  وكرائَم أموالهم ، 

 . ه ليس بينه وبين اهلل حجاب واتِق دعوَة المظلوِم فإن
 [ واتِق دعوَة المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب ]  قوله : الشاهد 

اتقوا دعوة المظلوم فإنها : قال  أن النبي ( حديَّ خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع)
   . و عزتي و جاللي ألنصرن  و لو بعد حين   : على الغمام يقول اهلل  ُلَمْحتو
أي اجتنبوا دعوة من تظلمونه وذل  مستلزم لتجنب جميع أنواع   ( اتقوا دعوة المظلوم   )

الظلم على أبلغ وجه وأوجز إشارة وأفصح عبارة ألنه إذا اتقى دعاء المظلوم فهو أبلغ من 
 قوله ال تظلم وهذا نوع شريف من أنواع البديع يسمى تعليقًا ثم بين وجه النهي بقوله 

أي يأمر اهلل برفعها حتى تجاوز الغمام أي السحاب األبيض   ( على الغمام  حملفإنها تو  ) 
 حتى تصل إلى حضرته تقدس 

بالم القسم ونون التوكيد الثقيلة وفتح الكاف أي   ( يقول اهلل وعزتي وجاللي ألنصرن    )
 ألستخلصن ل  الحق ممن ظلم  

 أنه يمهل الظالم وال يهمله أي أمد طويل بل دل به سبحانه على   ( ولو بعد حين   )
اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى قال  أن النبي ( حديَّ ابن عمر في صحيح الجامع)

   . السماء كأنها شرارة 
كناية عن سرعة الوصول ألنه   (اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة)

وكلما قوي   { يجيب المضطر إذا دعاه  أّمن  } مضطر في دعائه وقد قال سبحانه وتعالى 
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الظلم قوي تأثيره في النفس فاشتدت ضراعة المظلوم فقويت استجابته والشرر ما تطااير  
  . من النار في الهواء شبه سرعة صعودها بسرعة طيران الشرر من النار 

ان دعوة المظلوم مستجابة و إن ك : قال أن النبي ( حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع)
   . فاجرا ففجوره على نفسه 

أي يستجيبها الّله تعالى يعني فاجتنبوا جميع أناواع الظلام     ( دعوة المظلوم مستجابة   )
  لئال يدعو عليكم المظلوم فيجاب 

وال يقدح ذل  في استجابة دعائه ألناه مضاطر     ( وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه   )
به وقطعه قلبه عما سواه ولإلخالص عند الّله موقع ونشأ من اضطراره صحة التجائه إلى ر

 .  { أّمن يجيب المضطر إذا دعاه   } وقد ضمن إجابة المضطر بقوله 
  : بابان معجالن عقوبتهما في الادنيا   : قال أن النبي ( حديَّ أنس في صحيح الجامع)

   . البغي و العقوق 
  فاعليها  أي قبل موت  ( بابان معجالن عقوبتهما في الدنيا )
  أي مجاوزة الحد والظلم   ( البغي   )
 . الظلم ظلماٌت يوم القيامة : قال   أن النبي  ( حديَّ ابن عمر في الصحيحين)
بأخذ مال الغير بغير حق أو التناول من عرضه ونحو ذل  قاال بعضاهم     ( اتقوا الظلم   )
 ليس شيء أقرب إلى تغيير النعم من اإلقامة على الظلم   : 
فال يهتدي الظالم يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا فربماا    ( الظلم ظلمات يوم القيامة  ) 

أوقع قدمه في وهدة فهو في حفرة من حفر النار وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب ألنه لو 
استنار بنور الهدى تجنب سبل الردى فإذا سعى المتقون بنورهم الحاصل بسابب التقاوى   

 . ت ظلم الظالم فغمرته فأعمته حتى ال يغني عنه ظلمه شيئًا احتوشت ظلما
: قاالوا   ؟ المفلاس   نأتدرون م :قال   أن النبي  ( حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم)

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة   : فقال . المفلس فينا من ال درهم له وال متاع 
ا و قذف هذا و أكل مال هذا و سف  دم هاذا و  قد شتم هذو و صيام و زكاة و يأتي بصالٍة

ى ماا  قَضه قبل أن ُيى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناتوعِطضرب هذا فُي
   . رح في النار رحت عليه ثم طوخذ من خطاياهم فطوعليه ُأ



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      921 

إذا يملي للظالم حتى إن اهلل تعالى َل: قال   أن النبي  ( حديَّ أبي موسى في الصحيحين) 
  . أخذه لم يفلته 

بفتح الالم األولى أي ليمهل واإلمالء اإلمهال والتأخير وإطالاة    ( يملي إن الّله تعالى َل  )
  العمر 

إنما نملي لهم   } زيادة في استدراجه ليطول عمره ويكثر ظلمه فيزداد عقابه   ( للظالم   )
 فإمهاله عين عقابه  { ليزدادوا إثمًا 

  أي أنزل به نقمته   (  حتى إذا أخذه  )
 . أي لم يفلت منه   ( فلته لم ُي  )
 لاه من كانت ) :قال  أن النبي (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

إن ، اوال درهم ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه فليتحلله من من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه
مته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت علياه  كان له حسنات ُأِخَذ منه بقدِر مظل

.) 
ومن هنا يتضح قبح الظلم  ويتضح كذل  جواز أن يدعو المظلوم على مان ظلماه ،    ]**[ 

وأن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه ، وأن دعوة المظلوم ليس 
أن يدعو على زوجته إذا هاي ارتكبات    بينها وبين اهلل حجاب ، وعلى ذل  فيجوز للزوج

 :جريمة الزنا وذل  من وجهين 
أن خيانة الزوجة لزوجها وارتكابها لجريمة الزنا هي أبشع ظلم ارتكبته في حق ( 1)

زوجها ألنها بخيانتها له تكون قد طعنته في ِعْرضه وشرفه و دينه  ومروءته ، وتكون قد 
به ذاًل ال يزال محفورًا في ذاكرته حتى يموت  أسقطت هيبته بين الناس ، وتكون قد ألصقت

 .، وتكون قد ألهبت في صدره لهيبًا ال ينطفُئ ما دام حيا 
أي ال تأخذكم بهما ِرقٌة ( وال تأخذكم بهما رأفة)أن هذا هو الموافق لقوله تعالى ( 2)

من ورحمة ألن جريمة الزنا النكراء أشنع من أن تستدر العطف أو تدفع إلى الرحمة ،  ف
 ( وال تأخذكم بهما رأفة)تصور غير ذل  قلنا له أأنت أرحم من اهلل تعالى حين قال 

وإلي  هذه القصة التي تبين عاقبة الظالم حين سمح لنفسه أن يستخف بالمظلوم ويشينه 
 :بما يعيب به دينه 
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فاإن   ):ودعائه على ذل  الرجل الذي قال فيه أخرج البخاري من قصة سعد بن أبي وقاص
أماا والّلاه   : ، قال ساعد ( بالسوية وال يعدل في القضية ًا ال يسير بالسرية وال يقسمسعد

وأ ِطْل فُقاَره   الّلهّم إْن كان عْبد  هذا كاذًبا قام رياًء وسمعًة ، فأطْل عمره ، : ألْدعوّن بثاُلٍَّ
قال عباد   .أصابُتني دْعوة سْعٍد شيٌخ مُفتوٌن: فكان الرجل يقول بعد ذل  . ، وعّرضه لُلفتن 

فأنا رأيته بعد، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجاواري فاي   : المل 
 . الطرق يغمزهن

عنه  وهو  ىإذا كان هو التصرف الصادر من سعد ابن أبي وقاص رضي اهلل تعال :الشاهد 
َشااَنه  التقي النقي الحيّي األبي وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة تجده يدعو على من 

وعابه  بكالم يقدح في دينه وعدله  فما ظن  بمن طعنت زوجها  في ِعْرضِه وشرفه الاذي  
،  فال ش  أن من المعلوم شرعًا وعقاًل وبداهًة أن ِعرض اإلنساان هاو     هو أعز ما يمل

أعز عنده من كل شيء ، ويضحي اإلنسان من أجله بالنفس والنفيس ويتشهد لذل  باآلتي 
 : 
 ًادينار ليوم قبل أن اليكون اه ه منُلَلفليتَح من ِعْرضه أو شيء  ألخيه مظلمٌة لهمن كانت )

إن كان له حسناٌت ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن لم تكن له حسانات ُأِخاَذ مان    ، ا وال درهم
 (.سيئاته َفُحِملت عليه 

يء ألنه فقدوم العرض على كل ش[ من ِعْرضه أو شيء  مظلمة ألخيه: ]  قوله  :الشاهد 
أعز ما يملكه اإلنسان وأعز من كل شيء بل ويضحي اإلنسان من أجله بالنفس والنفايس   

الثابت في صاحيحي أباي داوود و    رضي اهلل عنه  زيند بنن سعيدحديَّ ) ويتضح ذل  من 
 .  شهيد فهو أهله دون قتل من: قال  أن النبي ( الترمذي 

مما دوناه  [ من باب أولى ] في ِعْرضه ومن هنا يتضح أن الدعاء على من طعن اإلنسان 
 . من المظالم 

 

 
 

 ما حكم من زنى بذات محرم ؟: مسألة 

 حكم من زنى بذات محرم
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القتل سواء كان محصنًا أم غير محصن ومن تزوج بذات محارم   حكم من زنى بذات محرم
 .قوِتل  واوِخَذ ماله 

ومعاه  لقيت عمي  :قال ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح السنن األربعة البراء حديَّ ) 
راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول اهلل إلى رجل نكح امرأة أبيه فاأمرني أن أضارب   

 . عنقه ومخذ ماله
 
 
 

 ؟ الَقُذِف ما هو: مسألة 
ياا  : هو الرمي، والمراد به هنا رمي شخص بالزنا، أو اللواط، فيقاول  : في األصل الَقُذِف

 . ا أشبه ذل زاٍن، يا لوطي، أو أنت زاٍن، أو أنت لوطي، وم
وحكم القذف محرم، بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنًا، والحكمة من تحريماه  
صيانة أعراض الناس عن االنتها ، وحماية سمعتهم عن التدنيس، وهذا من أحكم الحكام؛  
ألن الناس لو ُسلط بعضهم على بعض في التدنيس، والسب، والشاتم حصالت عاداوات،    

ب طواحن من أجل هذه األمور، لكن حفظًا ألعراض الناس، وحماياة  وبغضاء، وربما حرو
لها، ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرمًا للقذف، وموجبًا للعقوبة الدنيوية فيه، يقول اهلل 

ِخاَرِة  َإنو الَِّذيَن َيْرُموَن اُلُمْحَصَناِت اُلَغاِفاَلِت اُلُمْؤِمَناِت لوِعنووا ِفي الدلُنَيا َواآل}}: ا عّز وجل ا 
 :فرتب على ذل  أمرين عظيمين، [ 23:النور]{{ *َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

اللعنة في الدنيا واآلخرة، والعياذ باهلل :األول. 
العذاب العظيم :الثاني. 

َيْوَمَئٍذ ُياَوفِّيِهُم  { }* َيْوَم َتُشَهُد َعَلْيِهْم أ ُلِسَنتوُهْم َوأ ْيِديِهْم َوأ ْرُجلوُهْم ِبَما َكانووا َيْعَملووَن}}: ثم قال
، وثبت عن النبي أن مان الكباائر الموبقاة قاذَف     [ 25، 24: النور]{{ اللَُّه ِديَنُهُم اُلَحقَّ

 . المحصنات المؤمنات الغافالت
 .إذًا فهو من كبائر الذنوب بداللة الكتاب والسنة، والحكمة فيه ما أشرنا إليه من قبل

 سبع الموبقات بنص السنة الصحيحة والقذف من كبائر الذنوب ومن ال

 َباُب َحدِّ الَقُذِف
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قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أبي هريرة  رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديَّ )
الشر  بااهلل، والساحر،   : )وما هن؟ قال: يا رسول اهلل: قالوا(. اجتنبوا السبع الموبقات) :

تيم، والتولي ياوم الزحاف،   وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الي
 (.وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات

 ما معنى حدِّ الّقُذف ؟: مسألة 
 أي  عقوبتة  المقدرة شرعا :معنى حدِّ الّقُذف 

 ما معنى حدِّ الّقُذف ؟: مسألة 
ُموَن َواّلِذيَن َيْر: )قال تعالىثمانين جلدة كما بينه القرمن الكريم في سورة النور  :حدِّ الّقُذف 

ًة أ َبادًا  اُلُمْحَصَناِت ثوّم َلْم َيْأتووُا ِبأ ْرَبَعِة شوَهَدمَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجُلَدًة َواَل َتُقَبلووُا َلُهاْم َشاَهادَ  
 [4: اآلية -النور : سورة( ]َوُأْوَلا َئَ  ُهُم اُلَفاِسقووَن

ّص النسااء بالاذكر لخصاوص    ال فرق بين كون المقذوف ذكرًا أم أنثى وإنما خ: { تنبيه}
الواقعة وألن قذف النساء أغلب وأشنع ، وإنما اساتحق القااذف هاذه العقوباة صايانًة      

وألجل كّف األلسن عن هذه األلفاظ القاذرة التاي توَلطاخ    ألعراض المسلمين عن التدنيس 
 .أعراض األبرياء وصيانًة للمجتمع اإلسالمي عن شيوع الفاحشة فيه 

 صن الذي يجب الحّد بقذفه ؟من هو المح: مسألة 
 ُعاِمَجا الحر المسلم العاقل العفيف الملتازم الاذي يُ  » هو :المحصن الذي يجب الحّد بقذفه 

 «مثله
 ما الدليل على اشتراط أن يكون مسلمًا؟: مسألة 
نواوا ِفاي الادلُنَيا    َإنو الَِّذيَن َيْرُموَن اُلُمْحَصَناِت اُلَغاِفاَلِت اُلُمْؤِمَناِت لوِع}}: قوله تعالى :الجواب

قذف المحصنات الغاافالت  »: ، وألن النبي يقول[ 23:النور]{{ َواآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 
 .« المؤمنات
 ما الدليل على اشتراط أن يجامع مثلوه؟: مسألة 

 واشتراط أن يجامع مثلوه؛ ألن من ال يجامع مثله ال يلحقه العار أبدًا، وال يتصور الناس منه
 .غالبًا الزنا، وألن من كان بهذه السن فإنه ال يدنسه القذف، حتى لو ثبت أنه زنا

 إن عفا المقذوف عن القاذف فهل يسقط حدل القذف ؟: مسألة 
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القذف حٌق للمقذوف يسقط بعفوه حدل القذف ولكن يجب أن ُيَعزور القاذف بما يردعه عان   
 .ه باللعن والعذاب األليم التمادي في القذف الُمَحروِم المتوعِد علي

 القاذفو إن كان عبدًا فما حدل القذف ؟: مسألة 
أن حدل القذف للعبد مثل الحر أي ثمانين جلادة لعماوم قولاه     :الصحيح في هذه المسألة 

اِنيَن َجُلاَدًة َواَل  َواّلِذيَن َيْرُموَن اُلُمْحَصَناِت ثوّم َلْم َيْأتووُا ِبأ ْرَبَعِة شوَهَدمَء َفاْجِلُدوُهْم َثَما : )تعالى
  [4: اآلية -النور : سورة( ]َتُقَبلووُا َلُهْم َشَهاَدًة أ َبدًا َوُأْوَلا َئَ  ُهُم اُلَفاِسقووَن

بأن يكون نصف حدِّ الحر كما لو أن العبد زنى فإنه ال يصح ألنه  وأما قياسه على حد الزنا
 [حد القذف صيانًة لعرض المقذوف  ألن حّد الزنى لتطهير الزاني بينما] قياٌس مع الفارق 

 .وعرض المقذوف يتدنس سواء كان القاذف حرًا أم عبدا 
واحد من هذا البيت زاني فهل ُيَعُد : إذا قذف اإلنساُن شخصًا غيُر معين كأن يقول : مسألة 

 هذا قذفا ؟
والخاوض  ، لكن يجب أن ُيَعذََّر بما يدعه عن التمادي  طالما لم ُيعين فليس عليه حد القذف

 .في أعراض المسلمين 
 
 
 

 ؟ ما معنى حد المسكر: مسألة 
 عقوبتة المقدرة شرعا: أي : معنى حد المسكر

 ؟ ما هو الُسُكر: مسألة 
هو تغطية العقل على وجه اللذِة والَطَرب ، ولذل  فإن البنج ال ُيَعدل ُساُكرًا ألناه ال    :الُسُكر 

 .يغطي العقل  على وجه اللذِة والَطَرب 
 ما هو الخمر ؟: مسألة 

 .أي غطاه على وجه اللذِة والَطَرب من أي نوٍع كان  الخمر ما خامر العقل

 َباُب َحدِّ الُمْسِكِر
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سمعت عمر رضي اهلل عنه : قال (الثابت في الصحيحين  ماابن عمر رضي اهلل عنهحديَّ )
مان  : أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمساة : على منبر النبي يقول

 . مر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقلالعنب والت
 اذكر الدليل على تحريم الخمر ؟: مسألة 

 الخمر محرم بالكتاب والسنة واإلجماع 
َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنووُا َإّنَما اُلَخْمُر َواُلَمْيِسُر َواألنَصاُب َواألْزاَلُم ِرْجٌس ّماْن َعَماِل   : )قال تعالى
َإّنَما ُيِريُد الّشْيَطاُن أ ن ُيوِقَع َبْيَنكوُم اُلَعَداَوَة َواُلَبُغَضآَء ِفاي  * اْجَتِنُبوُه َلَعّلكوْم توُفِلُحوَنالّشْيَطاِن َف

 –المائادة  : سورة( ]اُلَخْمِر َواُلَمْيِسِر َوَيُصّدكوْم َعن ِذُكِر الّلِه َوَعِن الّصاَلِة َفَهْل أ ُنتوْم ّمنَتُهوَن
 [91: 90اآليتان 
، واألصل في األمر الوجوب، وألنه أضافه إلاى  {{َفاْجَتِنُبوُه}}: قوله اآليةه الداللة من ووج

: ، وما كان من عمل الشيطان فإنه حرام لقوله تعالى{{ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن}}: الشيطان، فقال
، وألن فيه إثمًا زائدًا علاى  [ 21 :النور]{{ َياأ يلَها الَِّذيَن مَمنووا اَل َتتَِّبُعوا خوطوَواِت الشَّْيَطاِن}}

قوْل َإنََّما َحروَم َربِّي اُلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمُنَها َوَما َبَطاَن  }}: منفعته، واإلثم محرم؛ لقوله تعالى
 [ .33: األعراف]{{ َواإَلُثَم َواُلَبُغَي ِبَغْيِر اُلَحقِّ

ال : قاال    أن النباي   ( حديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )  
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وال يشارب  
الخمر حين يشربها وهو مؤمن وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 

 . حين ينتهبها وهو مؤمن
لعان   :قال  النبي  أن( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عمر حديَّ ) 

اهلل الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولاة  
 . إليه
ثالثاة   :قال   أن النبي  (حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع ) 

 . الخبَّ  هلِهفي أ قرلمدمن الخمر و العاق و الديوَّ الذي ُي  : قد حرم اهلل عليهم الجنة 
أوصاني خليلاي ال  * قال ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه أبي الدرداء حديَّ )

 . تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر
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 الخمار : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه عباس ابنحديَّ ) 
   .  عمته و خالته و أمه على وقع شربها من الكبائر أكبر و الفواحش أم
ما الثابت في صحيح رضي اهلل عنهبن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

كل مسكر حرام إن على اهلل عز وجل عهدا لمن يشرب المساكر   :قال  أن النبي  (مسلم 
أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول اهلل وما طينة الخبال قال عارق أهال الناار أو    

 . ة أهل النارعصار
َماْن  »: قاال   أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي بُن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديَّ ) 

َشِرَب اُلَخْمَر َلْم يقبل اهلل َلُه َصاَلة أْرَبِعيَن َصَباحًا، فإْن َتاَب َتاَب اهلل َعَلْيِه،  فإْن َعاَد َلْم َيُقَبْل 
، فإْن َتاَب تاَب اهلل َعَليِه فإن عاد لم يقبل اهلل له صالة أربعاين  اهلل َلُه َصاَلًة أ ْرَبِعيَن َصَباحًا
فإْن َعاَد الرابعة َلْم َيُقَبل اهلل َلُه َصاَلةو أْرَبِعيَن َصاَباحًا، فاإْن   . صبحًا فإن تاب تاب اهلل عليه

: الرحَمِن وَما َنْهُر اُلَخَباِل؟ قاال   ِقيل  يا أَبا َعْبِد. َتاَب َلْم َيتوْب اهلل َعَلْيِه وسَقاُه ِمْن َنْهِر اُلَخَباِل
 .« َنْهٌر ِمْن َصِديِد أْهِل الّناِر

 
 
 

 ما الِحَكمة من تحريم الخمر؟: مسألة 
َإنََّما اُلَخْماُر َواُلَمْيِساُر َواأل ُنَصااُب    }}: الحكم من تحريمه كثيرة، منها قوله تعالى :الجواب

وكل ذي فطرة سليمة فإنه ال يقبل الرجس مان عمال   {{ اِنَواأل ْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَط
 . الشيطان

َإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن أ ْن ُيوِقَع َبْياَنكوُم  }}: ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، لقوله
 [ .91: المائدة]{{ اُلَعَداَوَة َواُلَبُغَضاَء ِفي اُلَخْمِر َواُلَمْيَسِر

ذكر اهلل وعن الصالة؛ ألن السكران ا والعياذ باهلل ا إذا سكر غفال،     ومنها أنه يصد عن
َياأ يلَهاا الَّاِذيَن   }}: وبقي مدة ال يذكر اهلل، وال يصلي إذا جاء وقت الصالة؛ ألنه منهي عنها

 [ .43: النساء]{{ مَمنووا اَل َتُقَرُبوا الصواَلَة َوأ ُنتوْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتقوولووَن
 .جامع لإلثم كله، ومفتاح لكل شر: أي ومنها أنه جماع اإلثم،

 الحكمة من تحريم الخمر
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وهذا ا أيضًا ا ظاهر؛ ألن اإلنسان ا والعياذ باهلل ا إذا سكر فقد وعيه، فقد يقتل نفسه،     
وقد يقتل ابنه، وقد يقتل أمه، وقد يزني ببنته ا والعياذ باهلل ا، وكم مان قضاايا نسامع      

به، وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنتاه، وهاذا شايء    عنها، أن الرجل إذا سكر قرع با
 .واقع

وقد نشر في إحدى الصحف في البالد التي ظهر فيها غضب اهلل، ونقمته، أن شاابًا دخال   
إنه يريد أن يفعل بها، فنهتاه،  : على أمه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وقال لها

ي فسأقتل نفساي، فأدركهاا حناان األم    إن لم تمكنين: ووبخته، فذهب وأتى بالسكين، وقال
ورحمتها، فمكنته من نفسها، فزنا بأمه، فلما أتى الصباح كأنه أحس أنه فعل هذه الجريمة 
العظيمة مع أمه، فدخل الحمام ومعه بنزين فصبه على نفسه، ثم أحرق نفسه والعياذ باهلل، 

مة اهلل عّز وجل، ومن تأمل ما حصل من الشرور والمفاسد في شرب الخمر عرف بذل  حك
ورحمته بعباده، حيَّ حرم ذل  عليهم، فالحكمة تقتضي تحريمه، واإلنسان العاقل يبعد عنه 

 .بعقله، دون أن يعرف شرع اهلل فيه
 
 
 
ماا الثابات فاي    رضي اهلل عنهبن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )  

 . ما أسكر كثيره فقليله حرام: قال  أن النبي ( صحيحي أبي داوود و الترمذي 
بدليل الحديَّ؛ وألنه ذريعة إلى شورب الكثير المسكر، فلهاذا   فقليله حراموإذا أسكر كثيره 
ألن ما أسكر كثيره بمعنى هذا الشراب بعينه، إن أكثرت منه سكرت، وإن  ، منع الشرع منه
 .فيكون القليل حرامًا؛ ألنه ذريعةأقللت لم تسكر، 

 
 
 

 ال فرق بين قليل الخمر وكثيره

التحذير من تسمية الخمر بغير 
 اسمها
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خامر العقل أًيا كان اسمها ، ومن سمواها بغير اسمها كان فيه شبٌه مان اليهاود   الخمر ما 
ومكيادة      ألنهم أساتذة الدنيا في التحايل المذوم فهم أروغ من الثعالب وهم وراء كل حيلٍة

 .إلفساد المسلمين 
أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنه حديَّ حديَّ أبي موسى األشعري) 
  ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها :قال . 
 النبيذ يشربون أي المباحة األنبذة بأسماء شربها في يتسترون  (  اسمها بغير يسمونها  )

ألن  الحاق  من عنهم يغني ال وذل  خمرًا يسموه أن تحرجًا طاًل ويسمونه بالسكر المطبوخ
  .هذا من التحايل المذموم على الشرع 

 ما هو حدل شارب الخمر ؟: لة مسأ
أربعين جلدًة فإن رأى الحاكم الزيادة فله ذل  إلى ثمانين لفعل عمار بان    حدل شارب الخمر

 الخطاب رضي اهلل عنه 
كناا ناؤتى    :قاال  (الثابت في صحيح البخااري  السائب بن يزيد رضي اهلل عنه حديَّ ) 

خالفة عمر، فنقوم إلياه بأيادينا    بالشارب على عهد رسول اهلل وإمرة أبي بكر وصدرًا من
ونعالنا وأرديتنا، حتى كان مخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتاى إذا عتاوا وفساقوا جلاد     

 .ثمانين
تنبيه :    الارئيس  )إن تكرر شرب الرجل وُحدو في كل مرةٍ  ثم شرب فارأى اإلماام

 .ذل  فله ذل  ( األعلى للدولة
أن النبي ( عنه الثابت في صحيح السنن األربعة  حديَّ معاوية ابن أبي سفيان رضي اهلل) 
  من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه:  قال . 
 .إذا لم يحصل الردع إال بالقتل يقتل  :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[
تنبيه :  ( الرئيس األعلاى للدولاة  )هذه األمور تكون من خصائص اإلمام فقط وهو

 .تكون الدنيا فوضى حتى ال 
 هل يباح الخمر للتداوي ؟: مسألة 

: ؛ ألننا نعلم علم اليقين أنه ال دواء فيه، وإنما هو كما قاال النباي   يباح الخمر للتداويال 
 «إنه ليس بدواء ولكنه داء»
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سأل النباي   أنه (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهطارق بن سويد الجعفي حديَّ ) 
و كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بادواء ولكناه   عن الخمر فنهاه أ

 . داء
ولو كانت دواًء ما حرمها اهلل ا عّز وجل ا على عباده، فإن اهلل ال يحرم على عباده ماا    

 .كان نافعًا لهم
 ؟ ما حكم الحشيش: مسألة
كاذل ، فاإن    الحشيش يراه شيخ اإلسالم ا رحمه اهلل ا أخبَّ من الخمر، وهو   :الجواب

الحشيشة تسكر، وهي شر منه؛ ألنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر، ومثل ذلا  ا   
أيضًا ا فيما يظهر الحبوب المخدرة؛ ألن مضرتها عظيمة، وهي أشد من مضرة الخمار،   
وفي بعض الدول غير اإلسالمية يوجبون القتل على مروِّجها، ولكنها ال تسمى خمرًا، وفيها 

 .ويرجع فيه إلى اجتهاد اإلمامالتعزير، 
  
 
 

 ما هي السوِرَقِة ؟: مسألة 
 .أخذ مال الغير ِخُفَيًة على وإخراجه من حرز :والسرقة
 ما هو الحرز ؟: مسألة 
 .هو ما جرت العادةو بحفظ المال فيه مثل الدار والدكان ودرج المكتب  :الحرز 
 ما هو حكم السوِرَقِة ؟: مسألة 

؛ ألن كل معصية أوجب الشارع فيها حّدًا فهي كبيارة مان   كبائر الذنوب السرقة كبيرة من
 .كبائر الذنوب، وهي محرمة بالكتاب، والسنة واإلجماع

: البقارة ]{{ َواَل َتْأكولووا أ ْمَواَلكوْم َبْيَنكوْم ِباُلَباِطالِ }}: أما الكتاب فظاهر، ومن أدلته قوله تعالى
 .ل، والذي يسرق مكل للمال بالباط[ 111

 . ومن أدلة الكتاب ا أيضًا ا إيجاب الحد على السارق

 السوِرَقِة َحدلَباُب 
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َوالّساِرقو َوالّساِرَقةو َفاُقَطُعَوُا أ ْيِدَيُهَما َجَزمًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ّمَن الّلِه َوالّلُه َعِزياٌز  : )قال تعالى
 [31: اآلية -المائدة : سورة( ]َحِكيٌم

 :أما السنة
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
 ال و ماؤمن  هو و يسرق حين السارق يسرق ال و مؤمن هو و يزني حين الزاني يزني ال

 . مؤمن هو و يشربها حين الخمر يشرب
لعان اهلل  ) :قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

 (.يسرق الحبل فتقطع يدهالسارق، يسرق البيضة فتقطع يده، و
تنبيه :    البيضة هنا بيضة الحديد التي تلبس للحرب وهي كالمجن ، هكاذا فسارها

 .األعمش راوي الحديَّ 
 .وأما اإلجماع فمعلوم

 ما هو حدل السرقة ؟: مسألة 
 قطع اليد اليمنى من مفصل الكف :حدل السرقة 
َوُا أ ْيِدَيُهَما َجَزمًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ّمَن الّلِه َوالّلُه َعِزياٌز  َوالّساِرقو َوالّساِرَقةو َفاُقَطُع: )قال تعالى

 [31: اآلية -المائدة : سورة( ]َحِكيٌم
واليد إذا ُأطلقت فالمقصود بها الكف بدليل أنها في [  َفاُقَطُعَوُا أ ْيِدَيُهَما] قوله تعالى : الشاهد 

َيا أ ّيَها اّلِذيَن مَمنواوُا َإَذا قوْماتوْم َإَلاى الّصاالِة     : )الىتعالوضوء قوِيدوت إلى المرافق في قوله 
 [6: اآلية -المائدة : سورة( ]فاُغِسلووُا ُوُجوَهكوْم َوأ ْيِدَيكوْم َإَلى اُلَمَراِفِق

 ما الدليل على أن البداية تكون بقطع اليد اليمنى ؟: مسألة 
فتكون ( فاقطعوا أيمانهما)جاء في قراءة  أنه الدليل على أن البداية تكون بقطع اليد اليمنى

ُمفسرَة لليد األولى ، وألن ذل  هو الموافق للجناية إذ أن الغالب أن األخذ والعطااء يكاون   
 .باليمين فتكون هي موضع العقوبة 

 هل يجوز عند القطع أن ُيعطى السارق بنج عند القطع حتى ال يشعُر باأللم ؟: مسألة 
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، وهذا يحصل بالبنج وعدمه ، أما إذا كان  المقصود هو قطع اليد يجوز ذل  في الحدود ألن
قطعها ِقصاصًا فال يجوز استعمال البنج وذل  ألن الجاني أذاق المجني عليه األلم وفقادان  

 .العضو فينبغي أن يكون القصاص كذل  بأن نذيقه األلم وفقدان العضو 
 هل يجب أن توْحَسم اليد بعد قطعها ؟: مسألة 
قطعه ا وذل  بأن يغلى زيت، أو دهن، أو نحوهما، ثم تغمس فيه وهاو   : ا أي  دمحسم ال

 يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق،
ويجب حسم الدم بعد قطع الكف؛ ألنها لو تركت لنزف الدم ومات، والحد ال يراد به موتاه   

 .وإتالفه، إنما يراد به تأديبه
 ؟  قطعها هل يجوز رد اليد بعد: مسألة

إنه : ؛ ألن هذا خالف مقصود الشارع، فليس مقصود الشارع اإليالم فقط حتى نقولال يجوز
 .حصل بقطعها، وإنما مقصود الشارع أن يبقى، وليس له يد

 إن عاد السارق إلى السرقة مرة أخرى فماذا نصنع به ؟: مسألة 
قطع رجلاه اليسارى مان    إن عاد السارق إلى السرقة مرة أخرى تو :قال بعض أهل العلم 

إن سارق  : قاال فاي الساارق     أن النبي ) مفصل العقب واستدلوا بحديٍَّ للدارقطني  
 ( فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله 

لكن هذا الحديَّ ضعيف ولهذا فإن الصحيح أنه ال يجب على السارق إال قطع اليد اليمناى  
 .فإن عاد فإنه ُيَعزور بما يردعه ويكف شره 

 
 

 ما هي شروط السرقة ؟: مسألة 
 : شروط السرقة 

 يكون السارق بالغًا عاقال  أن( 1)
رفع القلم عن : قال  أن النبي ( لحديَّ علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

 ( عن المجنون حتى ُيفيق   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 
 :يكون مختارا  أن( 2)

 شروط السرقة
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إن اهلل تجاوز لاي عان   : قال  أن النبي ( ابن ماجه الثابت في  صحيح لحديَّ أبي ذر) 
 . أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 .يأخذ المال ِخُفيًة فلو أخذه جهارًا كان نهبى وال قطع فيه  أن( 3)
نن رضي اهلل عنهما الثابت في صاحيح السا  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما لحديَّ ) 

 «ليس على خائٍن وال ُمُنَتِهٍب وال ُمُخَتِلٍس قطع»:  قال  أن النبي ( األربعة 
 .هو الذي يغدر ب  في موضع االئتمان، وهي صفة نقص بكل حال( :الَخاَئن)
وهو الذي يأخذ المال خطفًا وهو يركض، فهذا أخذه علنًا، لكن معتمادًا علاى    (المختلس)

ا ليس عليه قطع؛ ألن هذه ليست سارقة، فالسارقة     هذا ا أيضاً : هربه وسرعته، نقول
 .اسمها يدل على أن اإلنسان يأخذ المال خفية

أعطناي  : هل عند  كذا وكذا؟ ثم قال له: كذل  لو أنه وقف عند دكان، وقال لصاحب الدكان
 .كذا الذي بالداخل، فإذا دخل الرجل أخذ مما أمامه ما يريد ثم هرب، فهذا نسميه مختلسًا

هو الذي يأخذ المال قهرًا بغير حق، فهذا ليس عليه القطع؛ ألنه ليس بسارق،  (اِصب والَغ)
 .والغصب أعم من االنتهاب؛ ألنه يشمل المنقول والعقار

رجل غصب أرضًا، وغرس فيها وبنى، فنحن ال نقطعه؛ ألنه ليس علاى وجاه   : مثال ذل 
 .االختفاء

 .جرت العادة بحفظ المال فيهل مال يكون قد أخرجه من حرز، والحرز ك أن( 4) 
رجل سرق دراهم، أو دنانير من دكان مفتوح، فهنا سرق من غير حرز فلايس  : مثال ذل 

 عليه قطع؛ ألن من شروط القطع أن تكون السرقة من حرز
و لو أن رجاًل جاء ووجد صندوقًا من الخشب فيه جنيهاٍت على عتبة دكان فاي السااعة   

بإحكام، وأخذ الجنيهات وكل ما فيه، فهاذا غيار محارز،     الواحدة من الليل، وليس مغلقًا
 .فليست هذه سرقة، وال يقطع في ذل 

 يكون المسروق نصابًا ، وهو ربع دينار أي ثالثة دراهم  أن( 5)
ال تقطاع ياد    :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ارضي اهلل عنهعائشة حديَّ )

 . السارق إال في ربع دينار فصاعدا
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قطع في مجنٍّ  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهما عنهَّ حدي) 
 .ثمنه ثالثة دراهم

تنبيه :  الِمجن هو الترس الذي يستر حامله. 
الثياب، والطعاام، والادراهم،   : مثال المال المحترم،  أ ْن َيكووَن اُلَمْسُروقو َمااًل ُمْحَتَرمًا( 6)

األموال التي في البنو  محترمة، وفرق بين المحرم لذاته، والمحارم  ووالدنانير، والكتب ، 
لكسبه، فالمحرم لعينه حرام، وال حرمة له، والمحرم لكسبه حرام من جهة الكاسب فقاط،  

 .وأما مال البن  فهو محترم، ومحرز، وعليه حماية
 وأما ما ليس بمال فإنه ال يقطع، كسرقة الخمر مثاًل؛ ألنه ليس بمال أصاًل،

 
 
 

 كيف تثبت السرقة ؟: مسألة 
]*[ تثبت السرقة بواحٍد من أمرين: 
والبينة هنا شهادة رجالن ، وهنا ال دخل للنساء في باب الحادود فاال تقبال     : البينة( 1)

 شهادة المرأة فيه بخالف الشهادة في المال ،
 .فيشهد رجالن بالسرقة ويتفقان بوضعها وزمانها ومكانها 

 .ارق بالسرقة يقُر الس أن( 2)
تنبيه :  قال بعض أهل العلم أنه تثبت السرقة أيضًا بوجود مال المسوق بيد السارق

إذا لم يدعي شبهة ، فإن ادعى شبهًة كما لو قال اشتريته فال يقام عليه الحد ألنناا نادرُأ   
 «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»الحدود بالشبهات لحديَّ 

ه مقال، ولكن معناه صحيح؛ ألن األصل فاي األعاراض واألبادان    هذا الحديَّ في وإن كان
 العصمة والحماية، فال يمكن أن تنته  إال بيقين، فال يمكن قطع يد السارق إال بيقين

 هل يشترط إلقامة الحد أن يطالب المسروق بماله ؟: مسألة 
السنة وألن هذا ألن هذا هو ظاهر الكتاب و ال يشترط إلقامة الحد أن يطالب المسروق بماله

حدٌّ هلل تعالى ، والحدود ليست مبنية على مطالبة الناس ألن الغرض من إقامة الحد لايس  

 كيف تثبت السرقة
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مجرد العدوان على الشخص الذي أسقط حقه ولكن للعدوان على األمن العام ويؤياد هاذه   
 :الحديَّ اآلتي 

عان   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  النعمان بن بشير رضي اهلل عنهماحديَّ )
مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم اساتهموا علاى سافينة،    : )النبي  قال

فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء ماروا  
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فاإن يتركاوهم   : على من فوقهم، فقالوا

 (.رادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاوما أ

 
 
 

 من هم قوطَّاِع الطَِّريِق ؟: مسألة 
يمنعون الناس من السير فيه ا وذل  لعدوانهم علاى   : ا أي  قطاع الطريق الذين يقطعونه

 .من َمرو بهم ، بأخذ المال وهت  العرض وقتل النفس 
َللنَّاِس ِبالسِّاَلِح ِفي الصوْحَراِء، أ ِو اُلُبُنَياِن، َفَيُغِصُبوَنُهُم اُلَمال  ُمَجاَهَرًة اَل َوُهُم الَِّذيَن َيْعِرُضوَن 

 .ء كان ذل  في الصحراء أم البنيان واس َسِرَقًة
أ ُنِزِل المتاع الذي معا  غصابًا،   : أن أخذهم المال غصبًا، فيعرض للمسافر، ويقول له: أي

عت، فهذا األمر ال ش  أنه فساد في األرض؛ ألنه يمنع النااس  حتى ينزعه ثيابه، وهذه وق
من سلو  الطرقات التي هي محل أمنهم؛ وألنه إيذاء وإخافة وتروياع، فهاو مان أكبار     

 .الفساد
 ما هو حدل قاطع الطريق ؟: مسألة 

عقوبة القاطع إن قتل وأخذ المال قوتل ، و عقوبة قطاع الطريق من باب الحد الواجب إقامته
ُصلب، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم ُيصلب، وإن أخذ المال ولم يقتال قطعات ياده     ثم

اليمنى ورجله اليسرى، وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مااًل نفي مان األرض، فالعقوباة إذًا   
 .قتل وصلب، وقتل فقط، وقطع، ونفي، وهذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة: أربعة أنواع

 َباُب َحدِّ قوطَّاِع الطَِّريِق
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َإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي األ ْرِض َفَسااًدا أ ْن  }}: لقول اهلل تعالى 
 .[33: المائدة]{{ ِمَن األ ْرِض ُيَقتَّلووا أ ْو ُيَصلَُّبوا أ ْو توَقطََّع أ ْيِديِهْم َوأ ْرُجلوُهْم ِمْن ِخاَلٍف أ ْو ُيُنَفْوا

قدم أناس من عكال أو عريناة،    :قال (ثابت في الصحيحين الأنس رضي اهلل عنه حديَّ )
فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاا، فاانطلقوا، فلماا    
صحوا، قتلوا راعي النبي ، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعَّ في مثاارهم،  

ديهم وأرجلهم، وسمرت أعيانهم، وألقاوا فاي    فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أي
فهؤالء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيماانهم،  : قال أبو قالبة. الحرة، يستسقون فال يسقون

 .وحاربوا اهلل ورسوله
التي في سورة المائدة والخاصة بحدِّ قاطع الطريق ، هال هاي للتخييار أم    ( أو: )مسألة 

 للتنويع ؟
والخاصة بحدِّ قاطع الطريق للتنويع بمعناى أن لكاِل جريماٍة     التي في سورة المائدة( أو)

 عقوبة
 :قال ابن عباس رضي اهلل عنهما  ]*[

 قتلوا وصلبوا: إذا قتلوا وأخذوا المال 
 قتلوا و لم يصلبوا: و إذا قتلوا ولم يأخذوا المال 
 قوطعت أيديهم وأرجلهم من خالف : وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا 

سبيل فقط ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال ُيُنَفْوا من األرض وذل  باأن ُيَشارودوا   وإذا أخافوا ال
، بل يشردون في البراري، وال يسمح لهم بأن يرجعوا  فال يتركون يأوون إلى بلدوُيطاردوا 

ينفاون  : أي{{ أ ْو ُيُنَفْوا ِمَن األ ْرِض}}: إلى البالد، ال بالدهم، وال بالد غيرهم، فقوله تعالى
األرض التي يقطعون بها الطريق، فننفيهم عن البلدان، وعن األمااكن التاي يطُرقهاا     من

 .الناس؛ ألن المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم للناس
 قاطع الطريق عند قطع أعضائه أو ال يجوز؟« يبّنج»مسألة   هل يجوز أن 

ن المقصاود إتاالف   قاطع الطريق والسارق لقطع عضاوه؛ أل  «يبّنج»يجوز أن : الجواب
العضو وليس األلم، بخالف من وجب عليه القصاص، فإنه ال يجوز أن نبنجه؛ ألنه قصاص 

 .فيجب أن ينال من األلم مثل ما نال المجني عليه
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 ؟ هل يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين: مسألة 
 ، عل كبيرًة من الكباائر ألنه ف ، وندفنه في مقابر المسلمينويصلى عليه نعم يغسل، ويكفن،

أنه ال يخلد في النار ما دام قد مات علاى  و حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة  
التوحيد ، وأنه مستحٌق للعقوبة لكنه تحت مشيئة اهلل النافذة إن شاء عفا عناه وإن شااء   

ة يومًا من األيام يدخل الجن] مخذه بذنبه ، لكن مآله إلى الجنة ما دام قد مات على التوحيد 
 [ أصابه قبل ذل  اليوم ما أصابه 

مان  : النسااء ()إن اللََّه ال َيُغِفُر أن ُيُشَرَ  ِبِه َوَيُغِفُر َما ُدوَن َذَلَ  َلَمْن َيَشاُء: )لقوله تعالى 
 ( . 41اآلية

 لماذ ال يجوز العفو عن قاطع الطريق بعكس حِد القتل ؟: مسألة 
بعكس حِد القتل ألنه في حد القتل األمر يتعلاق بأوليااء    ريقال يجوز العفو عن قاطع الط

المقتول إن شاءوا عفوا وإن شاءوا قتلوا ، أما قاطع الطريق فإن ضرره يتعلق باألمن العام 
 . وحقوق الناس جميعا 

  إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه هل توقبل توبته ؟: مسألة 
وإن كان بعد القدرة عليه فاال تقبال    توبته فإنه تقبل إن تاب قطاع الطرق قبل القدرة عليه

َإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل أ ْن َتُقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا أ نو اللَّاَه  }}: توبته، ودليل ذل  قوله تعالى
 أن ختمها باسمين كاريمين، يادالن   اآلية، فوجه الداللة من [ 34:المائدة]{{ َغفووٌر َرِحيٌم 

على العفو والمغفرة، وأن مقتضى رحمته ومغفرته ا جال وعاال ا أن يغفار لهاؤالء       
 .ويرحمهم

أنهم لو تابوا بعد القدرة فإنه ال تسقط {{ ِمْن َقْبِل أ ْن َتُقِدُروا َعَلْيِهْم}}: وفهم من قوله تعالى
علاى أن   عنهم العقوبة؛ والحكمة من ذل  أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإنه دليال 

توبتهم صادقة، فيتوب اهلل عليهم، أما إذا تابوا بعد القدرة عليهم فإن القرينة تدل علاى أن  
 .توبتهم خوفًا من النكال والعقوبة، فلذل  ال تقبل

لو أن قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصًا، وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله، جااؤوا  : مسألة  
 يسقط عنهم الصلب ؟تائبين إلى اهلل ا عّز وجل ا، فهنا 
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لو أن قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصًا، وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله، جاؤوا تائبين إلاى  
اهلل ا عّز وجل ا، فهنا يسقط عنهم الصلب، ويسقط عنهم تحتم القتل، فإن طالب أوليااء    

فإنهم  المقتول بالقتل، وتمت شروط القصاص قتلوا قصاصًا ال حّدًا، وأما المال الذي أخذوه
 .يطالبون به؛ ألنه حق مدمي

 
 
 

 ما هو الصائل ؟ : مسألة 
هو المهاجم الذي يهاجم اإلنسان يريد القتل، أو يريد الفاحشة وانتهاا  العارض    :الصائل 

 .والعياذ باهلل، أو يريد األذية التي دون القتل، ودون انتها  العرض، أو يريد أخذ المال 
ن يريد قتله أو أخذ ماله أو يريد الفاحشة في أهله ، فهل لو صال صائٌل على إنسا: مسألة 

 يجب الدفاع عن نفسه ؟
لو صال صائٌل على إنسان يريد قتله أو أخذ ماله أو يريد الفاحشة في أهله ، فيجب الدفاع 

لم ، ومان استسا  [ 195: البقرة]{{ َواَل توُلقووا ِبأ ْيِديكوْم َإَلى التَّْهلوَكِة}}: لقوله تعالى عن نفسه
 للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، ووقع فيما نهى اهلل عنه،

، فإن كان يكفي جذبه وضربه كفى ، وإن لم يندفع إال بالقتل  ويجب دفعه باألسهل فاألسهل 
وإن قوتل المصول عليه كان شاهيدا بانص    فله قتله وال ضمان عليه ألنه قتله لدفع شرِّه ،

 .السنة الصحيحة 
جااء  :قاال   أن النبي  (لحديَّ أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 ال»: قاال  ماالي؟  أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت اهلل رسول يا: فقال رجٌل إلى رسول اهلل 
 «الناار  في هو»: قال قتلته؟ إن أرأيت: قال ، «قاتله»: قال قاتلني؟ إن أرأيت: قال ، «تعطه

 . «شهيد فأنت»: قال تلني؟ق وإن: قال ،
مان قتال دون    :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   عبد اهلل بن عمرولحديَّ ) 

 . ماله فهو شهيد

 حكم  الصائل
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أن  (الثابت في في صحيحي أباي داوود و الترماذي  َسِعيِد بِن َزْيٍد رضي اهلل عنه حديَّ )
وَمْن قوِتل   ، ل  ُدوَن َدينِه َفُهَو َشِهيٌدوَمْن قوِت ، َمْن قوِتل  ُدوَن َماَلِه َفُهَو َشِهيٌد»  :قال  النبي 

 . ومن قتل دون أهله فهو َشِهيٌد ،  ُدوَن دمِه َفُهَو َشِهيٌد

 هل يجب الدفاع عن النفس في الفتنة ؟: مسألة 
ا نعوذ باهلل من الفتنة ا إذا اضاطرب النااس، وافتتناوا،       إذا كان الناس في حالة الفتنة

ل بعضًا، ال يدري القاتل فيما َقَتل، وال المقتول فيما قوِتل، فتنة مائجة، فإنه وصار بعضهم يقت
في هذه الحال ال يلزمه الدفاع عن نفسه وال بأس أن يستسلم وليكن المقتول خيرًا له مان  

 .أن يكون القاتل 
: قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  عرفطة بن خالدحديَّ ) 

   .  فافعل القاتل ال المقتول تكون أن استطعت فإن اختالف و فرقة و فتنة و أحداَّ ستكون
أي أهل فتن وأهل فرقاة وأهال اخاتالف أو      ( ستكون أحداَّ وفتن وفرقة واختالف   )

 المراد نفس الفتن والفرقة واالختالف 
تاال واستسالم   يعني كف يد  عن الق  ( فإن استطعت أن تكون المقتول ال القاتل فافعل   )

 . أما الكفار فال يجوز االستسالم لهم ( فتن تكون بين المسلمين )والظاهر أن هذا في
قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه األشعري  موسى أبيحديَّ ) 
    .  بيته يلزم أن الفتنة في الرجل سالمة: 

الصحابة طلبوا منه أن يادفعوا عناه    ويستدل  أيضًا بفعل عثمان ا رضي اهلل عنه ا فإن  
ال تقاتلوا ، فإذا كانت فتنة فاال  : الذين خرجوا عليه، ولكنه ا رضي اهلل عنه ا أبى، وقال  

 .تقاتل
إذا كان يترتب على المدافع فيها َشرٌّ أكبر، أو كانت المدافعة ال تجدي  والصواب أن الفتنة

 لكثرة الغوغاء، ففي هذه الحال ال يجب الدفع
 
 
 
 

 َباُب التَّْعِزير
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 ما هو التَّْعِزير ؟: مسألة 
، [ 9: الفتح]{{ َلتوْؤِمنووا ِباللَِّه َوَرُسوَلِه َوتوَعزُِّروُه}}: المنع، ومنه قوله تعالى :لغة« التعزير»
 .تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، وأوالدكم: أي

 . وليس فيها كفارة وال ِقصاص دفهو عقوبة على معصية ليس فيها َح :أما في االصطالح 
 ما الحكمة من مشروعية التَّْعِزير ؟: مسألة 

 .حماية الناس من الوقوع في المعاصي  :الحكمة من مشروعية التَّْعِزير 
 ؟التعذير  مشروعيةما الدليل على : مسألة  

]*[واألدلة على وجوب التعزير عامة، وخاصة: 
الح، وتقليل المفاسد، فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المص :أما األدلة العامة

وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصياًل للمصالح، وتقلياًل للمفاسد، 
{{ َوَمْن أ ْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحُكًما َلَقْوٍم ُيوِقنواونَ }}: يقول اهلل ا عّز وجل ا مقررًا هذه القاعدة  

 [ .1:التين]{{ ْحَكِم اُلَحاِكِميَن أ َلْيَس اللَُّه ِبأ }}: ، ويقول[ 50: المائدة]
ماا  رضاي اهلل عنه  حديَّ عبد اهلل بن عمرو) ،  فإنها أدلة متناثرة وأما األدلة الخاصة

مروا أوالدكم بالصالة وهام  : قال  أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي 
 . المضاجعأبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في 

 .هذا تعزيٌر على تر  مأمور [  واضربوهم عليها وهم أبناء عشر: ] قوله : الشاهد 
أن النبي ( حديَّ معاوية ابن أبي سفيان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح السنن األربعة ) 
  من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه: قال . 

 .إذا لم يحصل الردع إال بالقتل يقتل  :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى 
تنبيه :  ( الرئيس األعلاى للدولاة  )هذه األمور تكون من خصائص اإلمام فقط وهو

 .حتى ال تكون الدنيا فوضى 
الذي يكتم شيئًا مما غنم ا فإن هذا تعزيار،   : ، ومثل تحريق َرْحل الغالَّ من الغنيمة ا أي 

، ومثال   اعت وكتمها ا فإنه يضمون قيمتها مارتين  البعير إذا ض: ومثل كاتم الضالة ا أي 
يرحم  اهلل، فنحرمه من شايء ُيحبلاه؛   : من عطس، ولم يحمد اهلل فإنه ُيَعزور، فال نقول له
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يارحمكم  : ولهذا كان اليهود عند الرسول يتعاطسون، ويحمدون اهلل؛ حتى يقول الرساول  
 . «يهديكم اهلل»: اهلل، لكن ال يقول ذل ، ويقول

يهدي  اهلل، فإذا هداه اهلل : يرحم  اهلل، بل قل له: ذا الكافر إذا عطس وحمد اهلل، ال تقلوهك
 .رحمه
 هل يصل التعزير إلى القتل ؟: مسألة 

 قد يصل التعزير إلى القتل إن لم يحصل الردع إال به 
ي أن النب( حديَّ معاوية ابن أبي سفيان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح السنن األربعة ) 
  من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه:  قال . 

 .إذا لم يحصل الردع إال بالقتل يقتل : قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى 
تنبيه :  ( الرئيس األعلاى للدولاة  )هذه األمور تكون من خصائص اإلمام فقط وهو

 .حتى ال تكون الدنيا فوضى 
 هل التعذير واجب ؟: مسألة  

أن التعذير ليس بواجب على اإلطاالق، وال ُيُتار  علاى     :صل الخطاب في هذه المسألة ف
أمور كثيارة  فقد وقعت اإلطالق، وأن ذل  يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أمينًا؛ 

كثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا ففي عهد الرسول وتر  التأديب عليها،  
من التأديب، ويرى لهذا اإلطالق محاًل، ويمتنع عن المعصية أشد مما لو  اإلطالق عنده أكبر
َفَإموا َمنًّا َبْعُد َوَإموا }}في األسرى في الجهاد أنه يجوز لإلمام أن يمن عليهم فتضربه، ولهذا 

يا أخي، هذا ما : حسبما تقتضيه المصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا[ 4: محمد]{{ ِفَداًء
ي من مثل ، وأنت ممن يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظرًا لمقام  فإننا نريد ينبغ

أن ننصح  أن ال تعود لمثل هذا، فهذا قد يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطًا فاي  
السوق، وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على اإلطالق، وأن لإلمام أو لمن له التأديب أن 

 .غيره أنفع منه وأحسنيسقطه إذا رأى 
 لو وجدنا رجاًل يقبل اإلنسان امرأة أجنبية، أو يضمها، أو يمسها بشهوة فهل ُيَعزور ؟:مسألة

 : ُيَعزور قواًل واحدا لسببين :الجواب 
 .هذا استمتاع محرم وال حدو فيه، فالواجب فيه التعزير أن( 1)
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 سلعدم التمادي والتطاول على أعراض النا ُيَعزور( 2)
 
 

 

  

 

 

 من هو المرتد ؟: مسألة 
  ُهَو الَِّذي َيُكفوُر َبْعَد َإْساَلِمِه :المرتد 
 ما هي عقوبة المرتد ؟: مسألة 

]*[عقوبتان عقوبة دنيوية و عقوبة أخروية   والعياذ باهلل للمرتد 
 وهي القتل  :الدنيوية  العقوبة( 1)
من ) :قال   أن النبي  (البخاري الثابت في صحيح  ماابن عباس رضي اهلل عنهحديَّ ) 

 (.بدول دينه فاقتلوه
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديَّ ابن مسعود)
الانفس  : ال يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل، إال بإحدى ثالَّ)

 (.والمفارق لدينه التار  للجماعةبالنفس، والثيب الزاني، 
َوَمن َيْرَتِدْد ِماُنكوْم َعان    : )وقد بينها اهلل تعالى في قوله سبحانه  :العقوبة األخروية ( 2)

اِر ُهْم ِديِنِه َفَيُمُت َوُهَو َكاِفٌر َفُأْوَلا َئَ  َحِبَطُت أ ْعَمالوُهْم ِفي الّدُنَيا َوااَلِخَرِة َوُأْوَلا َئَ  أ ْصَحاُب الّن
 [210: اآلية -البقرة  :سورة( ]ِفيَها َخاَلُدوَن

 هل ُيستتاب المرتد قبل قتله ؟: مسألة 
 .ُيستتاب المرتد قبل قتله فإن تاب قوِبل منه ورجع إلى اإلسالم  :الجواب 
قوْل َيِعَباِدَي اّلِذيَن أ ْسَرفووُا َعَلَى أ نفوِسِهْم اَل َتُقَنطووُا ِمن ّرْحَمِة الّلِه َإّن الّلاَه َيُغِفاُر   : )قال تعالى

 [53: اآلية -الزمر : سورة( ]لّذنووَب َجِميعًا َإّنُه ُهَو اُلَغفووُر الّرِحيُما
َإاّل اّلِذيَن َتااُبوُا  *  َإّن اُلُمَناِفِقيَن ِفي الّدْرِ  األْسَفِل ِمَن الّناِر َوَلن َتِجَد َلُهْم َنِصيرًا: )قال تعالى

يَنُهْم لّلِه َفُأْوَلا َئَ  َمَع اُلُمْؤِمِنيَن َوَسْوَف ُياْؤِت الّلاُه   َوأ ْصَلُحوُا َواْعَتَصُموُا ِبالّلِه َوأ ُخَلُصوُا ِد
 [145،146اآليتان  –النساء : سورة( ]اُلُمْؤِمِنيَن أ ْجرًا َعِظيمًا

 ُب ُحُكِم اُلُمْرَتدِّبا
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  أن النباي  ( ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ابِن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديَّ )
 .« َلْم ُيَغْرِغْر ُقَبُل َتْوَبَة الَعْبِد ماتو » : قال

 

 

 

 

 ما هو حكم من َسبو اهلل  تعالى ؟: مسألة 

وصفه بالعيب، وأعظم السب أن يلعن اهلل ا والعياذ باهلل ا أو يعترض   : أي «من َسبو اهلل »
على أحكامه الكونية، أو الشرعية بالعيب، ولو على سبيل اللمز والتعريض، حتى لو كاان  

امتهان لمقام الربوبية، وهو أمر عظيم، فمن سب اهلل، ساواء   تعريضًا فإنه يكفر؛ ألن هذا
بالقول أم باإلشارة، وسواء كان جاّدًا أم هازاًل، بل َسبل اهلل هازاًل أعظم وأكبر، فإنه يكاون  

ِه َومَياِتاِه  َوَلَئْن َسأ ُلَتُهْم َلَيقوولونو َإنََّما كونَّا َنخووُض َوَنُلَعُب قواْل أ ِباللَّا  }}: كافرًا لقول اهلل تعالى
، وألن [ 66، 65: التوباة ]{{ اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرتوْم َبْعَد َإيَماِنكوْم{}*َوَرُسوَلِه كوُنتوْم َتْسَتْهِزُئوَن 

سب اهلل ا عّز وجل ا تنقُّص له فيكون خسرانًا، فكل من تنقَّص اهلل بقوله، أو فعلاه، أو    
عّز وجل، وبما له من الصفات الكاملة، والربوبياة  قلبه فهو كافر؛ ألن اإليمان إيمان باهلل 

: إنما قلت ذل  هازاًل ال جااّدًا، نقاول  : التامة، فإذا سب اهلل فإنه يكون كافرًا، حتى وإن قال
 .هذا أقبح أن تجعل اهلل تعالى محل الهزء، والهزل، والسخرية

 
 
 

 ؟ ما هو حكم من َسبو رسول اهلل  : مسألة 

]*[اهلل  حكم من سب رسول: 
 .إذا سب الرسول ا عليه الصالة والسالم ا فإنه كافر

ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف؛ حتى يشمل جمياع الرسال،   « رسوله»: وقوله
فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر؛ ألن هذا ليس تنقُّصًا للرسول بشخصه، بل هاو  

له؛ فسب الرسول سب لمن أرسله؛ تنقُّص لرسالته، وهي الوحي، ويتضمن تنقصًا للذي أرس
ألنه ال ش  أنه من النقص أن ُيرَسل بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم، وأموالهم، وذراريهم، 

اللَُّه أ ْعَلُم َحْيَّو َيْجَعُل }}: ، فهذا يعتبر سفهًا، ولهذا قال اهلل ا عّز وجل ا   وهو محل النقص

 تعالى َسبو اهلل  حكم من

  رسول اهلل  َسبو حكم من
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ى ما جعل الرسالة إال فيمن هو أهال لهاا،   ، فهو سبحانه وتعال[ 124: األنعام]{{ ِرَساَلَتُه
وجدير بها؛ لما علم ا سبحانه وتعالى ا في سابق علمه أنه أهل لتحمل ماا كلاف باه،      
وليس كل أحد يكون أهاًل للرسالة، ولهذا قال السّفاريني رحمه اهلل ا أقولاه مستشاهدًا ال    

 .ألن قول العالم ال ُيستدل به لكن ُيستأنُس به مستداًل ا
 بالكساِب والتهذياب والفتاااوة  ناااُل رتبااة النباااااااوةوال تو

 لمن يشاااُء من خلقاه إلى األجل  لكنهاا فضاٌل من المولى األجاااالَّ
ا عليه الصالة والسالم ا سب لمن أرسله، ومناٍف لحقه الاذي     فالحاصل أن سب الرسول

وقير، حتى إن اهلل ا عّز وجل ا   هو أوجب الحقوق البشرية، وحقه التعظيم، واإلجالل، والت
: جعل من أسباب الرسالة، ومن حكمة الرسالة أن نؤمن باهلل ورسوله، ونعازره وناوقره  

{{ َلتوْؤِمنووا ِباللَِّه َوَرُساوَلِه َوتوَعازُِّروُه َوتواَوقُِّروهُ   { }*َإنَّا أ ْرَسُلَناَ  َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا }}
ن وأساس وحكمة من حكم إرساال الرساول ا علياه الصاالة      ، فهذا رك[ 9، 1: الفتح]

والسالم ا، وال ش  أن سبو النبي ا عليه الصالة والسالم ا مع كونه تنقصًا لاه ولمان      
أرسله، فهو أيضًا تنقص لشريعته؛ ولهذا إذا سب أحد من الناس رجاًل فإن سابه يانعكس   

ه عند الناس منقوصاًا؛ ألناه   على منهاجه الذي انتهجه، ويكون نفس المنهاج الذي انتهج
سب من قام بهذا المنهج، فسب الرسول ا عليه الصالة والسالم ا إذًا تضمن ثالثة أمور،   

 .سب اهلل، وسب الرسول، وسب شريعته: كل واحد منها كفر
 
 
 

 ما هو الطعام ؟: مسألة 
ا كاون ماا   كل ما يؤكل أو ُيشرب، أما كون ما يؤكل طعامًا فأمره ظاهٌر؛ وأمهو  :الطعام 

{{ َفَمْن َشِرَب ِمُنُه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن َلاْم َيُطَعْماُه َفَإنَّاُه ِمنِّاي    }}: يشرب طعامًا فلقوله تعالى
، فجعل الشرب طْعمًا، وألن الشارب يطعم الشيء المشاروَب، فهاو فاي    [ 249: البقرة]

 .الواقع طعاٌم
 

 كتاب األطعمة



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      952 

 
 
 

 ِحل ؟اذكر الدليل على أن األصل في األطعمة ال: مسألة 
: وهذا أمر مجمع عليه، دل عليه القرمن قي قوله تعاالى  اعلم أن األصل في األطعمة الِحل

اسم موصول، واالسام  « ما»، و[ 29: البقرة]{{ ُهَو الَِّذي َخَلَق َلكوْم َما ِفي األ ْرِض َجِميًعا}}
في األرض فهاو   ، فكل ما{{َجِميًعا}}: الموصول يفيد العموم، كما أنه أكَّد ذل  العموم بقوله

حالٌل لنا، أكاًل، وشربًا، ولوبسًا، وانتفاعًا، وَمِن ادوعى خالف ذل  فهو محجوج بهذا الادليل،  
إال أن يقيم دلياًل على ما ادوعاه، ولهذا أنكر اهلل ا عّز وجل ا على الذين ُيحرِّمون ما أحال    

{{ الَِّتي أ ُخَرَج َلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِققوْل َمْن َحروَم ِزيَنَة اللَِّه }}: اهلل من هذه األمور فقال
 [ .32: األعراف]
تنبيه :  ليس ثابتًا لكال إنساان، بال هاو     [  األصل في األطعمة الِحل ]هذا األصل

قوْل َمْن َحروَم ِزيَناَة اللَّاِه   }}: للمؤمن خاصة، أما الكافر فاألطعمة عليه حرام؛ ألن اهلل يقول
أ ُخَرَج َلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق قوْل ِهَي َللَِّذيَن مَمنووا ِفي اُلَحَياِة الدلُنَيا َخاَلَصاًة َياْوَم    الَِّتي

، ُيخرج غير الذين ممنوا، وكذل  قال ا تعالى ا   {{قوْل ِهَي َللَِّذيَن مَمنووا}}: ، فقوله{{اُلِقَياَمِة
، {الَِّذيَن مَمنووا َوَعِملواوا الصوااَلَحاِت ُجَنااٌح ِفيَماا َطِعُماوا      َلْيَس َعَلى}}: في سورة المائدة

فمفهومها أن غيرهم عليهم جناح فيما طعموا، ومع ذل  ليس على الذين ممناوا وعملاوا   
: الصالحات جناح فيما طعموا بشرط أال يستعينوا بذل  على المعصية، ولهذا قال اهلل تعاالى 

نووا َوَعِملووا الصواَلَحاِت ثومو اتََّقْوا َومَمنووا ثومو اتََّقْوا َوأ ْحَسانووا َواللَّاُه ُيِحابل    َإَذا َما اتََّقْوا َومَم}}
 [ .93: المائدة]{{ اُلُمْحِسِنيَن

، أما غيرهم فال؛ فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إال إذًا األصل في األطعمة الحل للمؤمنين
لع ُجرعة من ماء إال عوقب عليها ياوم القياماة، ولان    ُعوقب عليها يوم القيامة، ولن يبت

 .يستتر، أو يدفئ نفسه بسلٍ  من قطن، إال حوسب عليه يوم القيامة
 
 

 األصل في األطعمة الِحل



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      953 

 
 
 

 ما هي أنواع األطعمة المباحة ؟: مسألة 
 : األطعمة المباحة على نوعين 

 حيوانات ( 1)
 نباتات كالحبوب والثمار ( 2)

 كلها مباحة ؟ ما هي أنواع الحيوانات وهل: مسألة 
 حيوانات بحرية وحيوانات برية :نوعين  الحيوانات

الحيوانات البحرية كلُّها حالل، وليس فيها شيء حرام، فكل حيوانات البحر مباحاة  أما  [*]
ُأِحلَّ َلكوْم َصْيُد اُلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعاا َلكواْم   }}: بدون استثناء، حيِّها وميِّتها، لقول اهلل تعالى

صيد البحر، ما ُأخاذ حّياًا،   : ، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما[ 96: المائدة]{{ لسويواَرِةَوَل
 .وطعامه ما ُأخذ ميتًا،  يعني ما ألقاه البحر مثاًل، أو طفا على ظهره ميتًا

ُهَو الَّاِذي  }}: األصل في حيوانات البر الحل؛ لعموم قوله تعالىلحيوانات البرية وأما ا ]*[
فكل الحيوانات من طيور وغيرهاا األصال   [ 29: البقرة]{{ كوْم َما ِفي األ ْرِض َجِميًعاَخَلَق َل

 . فيها الحل
]*[نواع حرمها الشرع منها ما يلي فهي مباحة إال أ: 
جمع حمار، وال يصح أن تنطق بها بسكون الميم، ألنا   : « الُحُمر»و  :الُحمر األهلية ( 1)

 .«الُحُمر»: مر أو َحْمراء، لكن يجب أن نقولفهي جمع أح« الُحْمُر»: إذا قلت
والحمر األهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة، وهي حارام، وخارج باذل     

 .الحمر الوحشية فهي حالل
أمر النباي ياوم   : قال(  لحديَّ أنس بن مال  ا رضي اهلل عنه ا الثابت في الصحيحين  )

اهاياناكام عن لحوم الحمر األهلياة فإنهاا   إن اهلل ورسوله ين»: خيبر أبا طلحة فنادى
 «رجس

 .« فإنها رجس»: فثبت الحكُم مقرونًا بعلَّاتاه وهاو قاولاه 

 أنواع األطعمة المباحة والمحرومة
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 لو تأهول الحمار الوحشي فهل يحرم أكله؟ ال؛ ألن العبرة باألصل: مسألة
 :  َما َلُه َناٌب من السِّباع    َيُفَتِرُس ِبِه  (2)

  ينهش به الصيد ويأكلهيصطاد به، ف: أي «يفترس به»ومعنى 
نهى رساول   :قال  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهبن عباس حديَّ ) والدليل  

 . اهلل عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
واألصل في النهي التحريم، فال يحل أكل كل ذي ناب من السباع؛ ألن النبي نهى عنه؛ وألن 

ذاء تأثيرًا على الُمَتَغذِّي به، فاإلنسان ربما إذا اعتاد التغذِّي علاى  الحكمة تقتضيه؛ ألن للغ
هذا النوع من اللحوم صار فيه محبة العدوان على الغير؛ ألن ذوات النااب مان الساباع    
تعتدي؛ فإن الذئب مثاًل إذا رأى الغنم عدى عليها، ومع ذل  فإن بعض الذئاب إذا دخل فاي  

ويأكلها، بل يمر على القطيع كله فيقتله كله، ويأكل ما شاء ثم القطيع ما يكتفي بقتل واحدة 
 .يخرج

فإذا اعتاد اإلنسان التغذي بهذه األمور فربما يكون فيه محبة العدوان، وهذه مان حكماة   
 الشرع

تنبيه :  أن يكون من السباع أي يفترس بالناب ،  كل ذي نابيشترط في تحريم أكل
 .يس من السباع ولهذا كان الضبع حالاًل ألنه ل

ما الثابت في صحيح رضي اهلل عنهبن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
سألت رسول اهلل عن الضبع فقال هو صيد ويجعال فياه كابش إذا     :قال ( السنن األربعة 
 . صاده المحرم

 :الدليل على أن الضبع صيد 
، وهذا يدل على أنها ([13])ذا قتلها الُمْحِرموالدليل على إخراجها أن النبي جعل فيها شاًة إ

{{ َياأ يلَها الَِّذيَن مَمنووا اَل َتُقتولووا الصوْيَد َوأ ُناتوْم ُحاُرمٌ  }}: من الصيد؛ ألن اهلل ا تعالى ا يقول  
، وبهذا استدل اإلمام أحمد ا رحمه اهلل ا أن النبي َجَعل فيها كبشًا، وذلا     [ 95: المائدة]

 .الليدل على أنها ح
 من أمثلة ما له ناب يفترس به : 
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َكاألْ َسِد، َوالنِّْمِر، َوالذِّْئِب، َواُلِفيِل، َواُلَفْهِد، َواُلَكُلِب، َواُلِخُنِزيِر، َواْباِن مَوى، َواْباِن ِعاْرٍس،    
  َوالسِّنَّْوِر، َوالنِّْمِس، َواُلِقْرِد، َوالدلبِّ

 .ي الشجاعةاألسد حيوان معروف يضرب به المثل ف« كاألسد»
 .حيوان بين الكلب واألسد، وله جلد مخطط« والنمر»: قوله
 .وهذه كلها حيوانات معروفة« والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير»: قوله

 :ذي مخلب من الطير يصيد به  كل( 3)
ن توجرح وتوشق، والمراد بها األظفار التي يفترس بها، فإ: المخلب ما توخلب به األشياء، أي

لها أظفار قوية تشق بها الجلود، حتى إنها تمر خاطفة األرنب وهاي   فيكون،  هذه الطيور
طائرة، فتضربه بهذه األظفار حتى تشق جلده، وليس المراد بالمخلب ذل  الشايء الاذي   

 .َيُخرج في ساق الدي ، فإن هذا مخلب لكنه ال يصيد به
هذه أمثلة لطياور تصايد   « والبومة كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة

 .بمخلبها وهي طيور معروفة
نهى رساول   :قال  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهبن عباس حديَّ )   والدليل

 . اهلل عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
لاه نااب   والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في تحريم ماا  

يفترس به، وهي أن اإلنسان إذا تغّذى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتهاا العادوان   
ال ينبغي لإلنساان أن  : واألذى، فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها، ولهذا قال العلماء

 .ُيرِضَع ابنه امرأة حمقاء؛ ألنه ربما يتأثر بلبنها
 :أمر الشارع بقتله  ما( 4)
التحريم ألن الذي يأمر الشارع بقتله هو لفسقه وعدوانه فهو يشابه ماا لاه     وهذا ظاهر 

الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، مخلب من الطير وما له ناٍب من السباع ، وذل  مثل  
 . والكلب العقور

 :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها رضي اهلل عنه حديَّ )
 (.يقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقورخمس فواسق، )
 :نهى الشارع عن قتله  ما( 5)
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 وهذا أيضًا ظاهر التحريم ألنه ال يمكن التوصُل إلى أكله إال عن طريق قتله 
نهى عان   أن النبي ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عباس حديَّ ) 

 . رددواب النملة والنحلة والهدهد والّصقتل أربع من ال
 : يأكل الِجّيف  ما( 6)

ألنه ما يتغذى بالنجاسة يكون نجسًا ، والنجس ال يجوز أكله مثل الجاللة التي أكثر علفهاا  
 .نجس سواء كانت إبل أو بقر أو عنم أو دجاج 

نهي عان     أن النبي ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عمر حديَّ ) 
 . ركوب الجاللة

نهى * قال ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي رضي اهلل عنهبن عمر حديَّ ) 
 . رسول اهلل عن أكل الجاللة وألبانها

تنبيه :  ثالثًا وُعِلفت الطاهر جاز ذبحها وأكلها فقد كان ابن عمر  الجاللةإذا ُحِبست
 .يحبس الدجاجة الجاللة ثالثا 

 :حيوان َتَولَّد من مأكول وغيره كالبغل  كل( 0)
ألنه اختلط مباح بحرام على وجه ال يتميز أحدهما عن اآلخر فكاان حراماًا؛ إذ ال يمكان    
اجتناب الحرام حينئٍذ إالَّ باجتناب الحالل، واجتناب الحرام واجب، فكاان اجتنااب الحاالل    

 .واجبًا
ام؛ والفرس حالل ، ولكان ال يمكان   فالبغل متولد من نزو الحمار على الفرس، فالبغل حر

 .تمييز الحالل من الحرام فحرم الجميع؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
 : يحل نجس كالميتة والدم والخنزير ال( 1)

َن َمْيَتًة أ ْو قوْل اَل أ ِجُد ِفي َما ُأوِحَي َإَليو ُمَحروًما َعَلى َطاِعٍم َيُطَعُمُه َإالَّ أ ْن َيكوو}}: قال اهلل تعالى
والضامير عائاد علاى الثالثاة     [ 145: األنعام]{{ َدًما َمْسفووًحا أ ْو َلْحَم ِخُنِزيٍر َفَإنَُّه ِرْجٌس

 .فإنها رجس: لو كان كذل  لقال: المذكورة، فإذا قال قائل
 تنبيه :    المراد بالدم هنا الدم المسفوح وهو الذي يكون قبل موت البهيمة أماا ماا

أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتان فاالجراد  »: الموت فإنه طاهر وحالل قال النبي كان بعد 
 «والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال
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، معناه إال أن {{قوْل اَل أ ِجُد ِفي َما ُأوِحَي َإَليو ُمَحروًما َعَلى َطاِعٍم َيُطَعُمُه}}: أن قوله :والجواب
َمْيَتًة أ ْو َدًما َمْسفووًحا أ ْو َلْحَم ِخُنِزياٍر  }}الذي يطعمه  يكون ذل  الشيء المحرم على الطاعم

 .نجس: أي{{ ِرْجٌس}}ذل  الشيء : أي{{ َفَإنَُّه
النجس واضح تحريمه؛ ألنه نجس العين، وكل نجس حرام، وليس كل حرام : فإن قال قائل

 نجسًا، 
 فما الدليل على أن المتنجِّس حرام؟: مسألة 
جِّس متأثر بالنجاسة، مختلط بها، فالنجاسة لم تزل فيه، فاإذا أَكُلَتاُه، أو   ألن المتن :الجواب

المتنجس محاروم؛ ألناه   : َشِرْبَته فقد باشرت النجاسة، أكلت النجاسة وشربتها، ولهذا نقول
ليس بطاهر، وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظااهر أجساامنا، فكياف نوادخل     

 !النجاسة باطن أجسامنا؟
تنبيه : و ُيستثنى من الدم الكبد والطحال (  السم  والجراد) ُيستثنى من الميتة. 
أحلات   :قاال   أن النبي ( رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه بن عمر حديَّ )

 . لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال
 : عليه  الذي لم ُيذكر اسم اهلل( 9)

: اآلياة  -األنعاام  : سورة( ]َواَل َتْأكولووُا ِمّما َلْم ُيُذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْيِه َوَإّنُه َلِفْسٌق: )قال تعالى
121] 

 :وهو ما قطع من البهيمة وهي حية : ما يلحق بالميتة (10)
 نبي أن ال( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي رضي اهلل عنه حديَّ ابن عمر) 

 . ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة: قال 
 : الطعام إذا كان ضارًا  يحرم( 11)

في عينه كالسلم، فالسم ضرره فاي عيناه،   . وسواء كانت المضرة في عينه، أو في غيره
وكذل  الدخان فإنه ضارٌّ في عينه، وضرره ُمجمٌع عليه بين األطباء اليوم، ال يختلف فاي  

 .لما يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم ذل  اثنان منهم؛
والضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام ال يلتئم مع هذا الطعام، بمعنى أنا  إذا جمعات   
بين الطعامين حصل الضرر، وإذا أكلتهما على انفراٍد لم يحصل الضرر، ومن ذل  الُحْمياة  
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إن تناولاه يضار ،   : عام، وقيل لهللمرضى، فإن المريض إذا ُحمي عن نوع معيٍن من الط
وإذا خاف اإلنسان من األكل أًذى أو تخماة  »: صار عليه حرامًا قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل

 .«َحُرَم عليه
أنا إذا مألتو بطني من هذا الطعام فإنه سيحتاج إلى ماء، فإذا أضفتو إليه  :فإذا قال اإلنسان

يت، وإن ركعتو تأذيت، وإن اساتلقيت علاى   الماء فال أكاد أمشي، وأتأذى، فإن جلست تأذ
 ظهري تأذيت، وإن انبطحت على بطني تأذيت، 

إذا خاف األذية فإنه يحرم عليه األكل، وما قاله ا رحماه    :وفي هذا يقول شيخ اإلسالم
اهلل ا صحيح؛ ألنه ال يجوز لإلنسان أن يأكل ما يؤذيه، أو يلبس ما يؤذيه، أو يجلس على  

حابة ا رضي اهلل عنهم ا في السجود، كانوا إذا أذاهم الحر يبساطون    ما يؤذيه، حتى الص
إن من األمور : ثيابهم، ويسجدون عليها لئال يتأذوا، وألجل أن يطمئنوا في صالتهم وقد قيل

 المهلكة إدخال الطعام على الطعام، فإذا صح ذل  كان ا أيضًا ا حرامًا
نةالدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرمن والس. 

، وقال عاّز  [ 195: البقرة]{{ َواَل توُلقووا ِبأ ْيِديكوْم َإَلى التَّْهلوَكِة}}: قال اهلل تعالى : فمن القرمن
، والنهي عن قتل النفس نهاٌي عان أسابابه    [ 29: النساء]{{ َواَل َتُقتولووا أ ُنفوَسكوْم}}: وجل

 أيضًا، فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام، 
  ةومن السنة الصحيح

ال »: قاال   أن النبي ( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه )
َوَإْن كوُنتوْم َمْرَضى أ ْو َعَلى َسَفٍر أ ْو }}: ، وربما يستدل له أيضًا بقوله تعالى« ضرر وال ضرار

: المائادة ]{{ ُدوا َماًء َفَتَيموُموا َصِعيًدا َطيًِّباَجاَء أ َحٌد ِمُنكوْم ِمْن اُلَغاَئِط أ ْو اَلَمْستوُم النَِّساَء َفَلْم َتِج
فعدل باه  . ، ووجه ذل  أن اهلل تعالى أوجب التيمم على المريض حمايًة له عن الضرر[ 6

 .عن الماء الذي قد يتضرر باستعماله في البرد والمرض ونحوهما إلى التيمم
 
 
 
 

 جواز أكل لحم الخيل
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 اذكر الدليل على جواز أكل لحم الخيل ؟: مسألة 
 : ليل على جواز أكل لحم الخيل ما يلي الد
أن  (ا رضي اهلل عنه الثابت في الصاحيحين  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما   حديَّ )

 .، فهذا واضح«نهى عن لحوم الُحُمر، وأِذَن في لحوم الخيل النبي 
نحرنا فرساًا فاي عهاد    »: قالت (حديَّ أسماء ا رضي اهلل عنها الثابت في الصحيحين  )
 «بي ونحن في المدينة فأكلناهالن

تعني أنه متأخر، وإنما نصوت على أناه فاي المديناة؛ ألن    « ونحن في المدينة»: ، وقولها
 .سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية

 إذًا الخيل مباحة،
 
 

 اذكر الدليل على جواز أكل  َبِهيَمِة األْ ُنَعاِم  ؟: مسألة 
اإلبل، والبقر، والغنم، وُسمِّيت بهيمة؛ ألنها ال تتكلم، فأ ْمُرها ُماْبَهم   :وهي« بهيمة األنعام»

ال، لكن ربما تثغو، فاإذا  ! أعطني علفًا؟: عندنا، أرأيت الشاة في البيت هل إذا جاعت تقول
ثغت هل يتعين أن يكون ثوَغاؤَها لطلب العلف؟ ال، ربما لطلب الماء، وربما لطلاب الَفْحال،   

رض فيها، المهم لها أسباب ال نعرفها فحاجتها بالنسبة لنا مبهمة ولهاذا ساميت   وربما لم
 .بهيمة

 الدليل على حل بهيمة األنعام؟
ألن هذا هو األصل، ومع ذل  ا والحمد هلل ا توجد أدلة كثيارة،     بدايًة ال نحتاج إلى دليل؛

 [ .1: المائدة]{{ َما ُيُتَلى َعَلْيكوْمُأِحلَُّت َلكوْم َبِهيَمةو األ ُنَعاِم َإالَّ }}: قال اهلل تعالى
َثَماِنَيَة أ ْزَواٍج ِمَن الضوْأِن اُثَنْيِن َوِمَن اُلَمْعِز اُثَنْيِن قواْل ملاَذَكَرْيِن َحاروَم أ ِم    }}: وقال عّز وجل

َوِمَن اإَلِباِل اُثَناْيِن   *ُنتوْم َصاِدِقيَن اأُلُنَثَيْيِن أ موا اُشَتَمَلُت َعَلْيِه أ ْرَحاُم اأُلُنَثَيْيِن َنبُِّئوِني ِبِعُلٍم َإْن كو
أ ْم كوُناتوْم   َوِمَن اُلَبَقِر اُثَنْيِن قوْل ملَذَكَرْيِن َحروَم أ ِم اأُلُنَثَيْيِن أ موا اُشَتَمَلُت َعَلْيِه أ ْرَحااُم اأُلُنَثَياْينِ  

َرى َعَلى اللَِّه َكِذًبا َلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعُلاٍم َإنو  شوَهَداَء َإُذ َوصواكوُم اللَُّه ِبَهَذا َفَمْن أ ُظَلُم ِمَمْن اُفَت
 [ .143:األنعام]{{ اللََّه اَل َيْهِدي اُلَقْوَم الظَّاَلِميَن 

 َبِهيَمِة األْ ُنَعاِم   جواز أكل
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 اذكر الدليل على جواز أكل  الدوَجاِج؟: مسألة 
ياه  حالل بناًء على األصل، وقد وردت فيه أحاديَّ أنها أكلت على عهد النبي عل «الدجاج»

 الصالة والسالم منها الحديَّ اآلتي 
رأيت النبي : قال (الثابت في صحيح البخاري أبي موسى األشعري  رضي اهلل عنه حديَّ ) 

  .يأكل دجاجًا
 .فيكون حل الدجاج ثابت بالنص وباألصل  

 
 

 اذكر الدليل على جواز أكل الضِب ؟: مسألة 
صل، وفيه ا أيضًا ا أحاديَّ صحيحة   هو حيوان معروف، وهو حالل، والدليل األ «الضب»

 :عن النبي ا عليه الصالة والسالم ا منها ما يلي 
الضب لسات  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )

 (.مكله وال أحرِّمه
أهدت أم حفيد، خالة ابن  :قال ( الثابت في الصحيحين  ابن عباس رضي اهلل عنهماحديَّ )
باس، إلى النبي أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي من األقط والسمن، وتر  الضب تقاذرا،  ع

فأكل على مائدة رسول اهلل ، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول اهلل : قال ابن عباس
. 
 لبٌن مجفف يعرفه أهل البادية ( :األِقط)
 كراهًة ( :تقذرًا)

 .أرض قومه، فكرهه كراهة نفسية ال شرعية، لكن النبي لم يأكله؛ ألنه لم يكن في 
 
  
 

  الدوَجاِج جواز أكل
 
 
 

 الضب جواز أكل
 
 
 
 

 الوْحِشيوة اُلُحُمِر واز أكلج
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 الوْحِشيوة ؟ اذكر الدليل على جواز أكل اُلُحُمِر: مسألة 
عندنا دليل إيجابي، وهو حديَّ الصعب بن : ، والدليل األصل، ثم نقولالحمار الوحشي حالل

 :التي ا جثَّامة
أهدى إلى رسول اهلل  أنه( الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه الصعب بن جثامةحديَّ )
    إنَّا لم نارده  : )  قالحمارًا وحشيًا وهو بألبواء ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه

 ( علي  إال أنَّا ُحرم 
 
 
 

 اذكر الدليل على جواز أكل األرنب؟: مسألة 
 .معروف، وهو حالل بناًء على األصل «األرنب»
أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى  :قال( ين الثابت في  الصحيحأنس رضي اهلل عنه حديَّ )

 . َفَقِبَلها : إلى رسول اهلل  بوركيهابعَّ فبها أبا طلحة فذبحها،  فجئتوالقوم فلغبوا، فأخذتها، 
 
 
 

 اذكر الدليل على جواز أكل الجراد؟: مسألة 
 :الدليل على جواز أكل الجراد ما يلي 

غزوناا ماع   : قاال ( الثابت في  الصحيحين ابن أبي أوفى رضي اهلل عنه عبد اهلل حديَّ )
 .النبي سبع غزوات أو ستًا، كنا نأكل معه الجراد

قال أحلات    يأن النب( حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
فالكباد و الطحاال     : فالحوت و الجراد و أما الدمان   : لكم  ميتتان و دمان أما  الميتتان

 .   
 

 

 األرنب جواز أكل
 
 
 
 
 

 الجراد جواز أكل
 
 
 
 
 

 الظباء جواز أكل
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، وهو معروف، وهو حالل، والدليل األصل، وألن في صيده في حال «ظبي»جمع  «باءالظ»
 .اإلحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حالل

معروفة، وهي حالل لألصل، وألن الصحابة رضي اهلل عنهم َقَضوا فيهاا  « والنعامة»: قوله
 .نة ، وهذا دليل على الحلَدَبإذا صادها المحرم ِب

 
 
 

 أم يشبع منه ؟ فقط فهل يحلَّ له منه ما يسدل رمقه ِن اْضطورو إلى أكل طعاٍم محرمَم: مسألة 
: أي« يسد رمقه »ومعنى  ،   فقط حلَّ له منه ما يسدل رمقه َمِن اْضطورو إلى أكل طعاٍم محرم

 بقية حياته: يكفي رمقه أي
فيه بقياة حيااة،    ما: هذا ما فيه رمق، أي: ولهذا الحيوان إذا وصل إلى حال الموت يقال

فيحل للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه، يعني ما تبقى معه الحياة فقط، و ليس له أن يشابع،  
وأن هذا األكل ضرورة، فيتقيد بقدرها، وإذا خاف أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثاًل، فله 

شابع   أن يتزود من هذا اللحم بحمله معه، وإذا تزوود وحمل معه فليس عليه خطر، لكن إذا
من هذا اللحم الخبيَّ، فربوما يكون عليه تخمة، ونتن في بطنه فيتضرر، أنه ال يحل لاه إال  

 .ما يسد رمقه، ويرد عليه قووته
َفَماِن  }}: إلاى أن قاال  {{ ُحرَِّمُت َعَلْيكوُم اُلَمْيَتةو َوالدوُم َوَلْحُم اُلِخُنِزيِر}}: والدليل قوله تعالى

 [ 3: المائدة]{{ ْيَر ُمَتَجاِنٍف إَلُثٍم َفَإنو اللََّه َغفووٌر َرِحيٌماْضطورو ِفي َمُخَمَصٍة َغ
َإنََّما َحروَم َعَلْيكوُم اُلَمْيَتَة َوالدوَم َوَلْحَم اُلِخُنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه َلَغْيِر اللَِّه َفَمِن اْضطورو }}: وقال تعالى

 [ 103:البقرة]{{ َإنو اللََّه َغفووٌر َرِحيٌم  َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل َإُثَم َعَلْيِه
 إذًا، إذا اضطور اإلنسان إلى هذه المحرمات جاز له أكلها،

 لكن اهلل ا عّز وجل ا اشترط شرطين: 
 .مجاعة: أي{{ ِفي َمُخَمَصٍة}}: األول
 الضارورة وماا   ما ألجأه إال: يعني غير مائل إلى اإلثم، أي{{ َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إَلُثٍم}}: الثاني

 .قصد اإلثم

 فقط حلَّ له منه ما يسدل رمقه محرم أكل طعاٍم إلى  َمِن اْضطورو
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إن الباغي هو الخارج على اإلمام، : قيل{{ َفَمِن اْضطورو َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد}}: في اآلية الثانية
 .والعادي الطالب للمحروم المعتدي

 ؟ لو اضطر إلى شرب ماء محرٍم هل يشرب: مسألة
إن الخمار ال  : العلمااء  نعم يشرب، ولو اضطر إلى شرب الخمر فال يشرب، يقول :الجواب

يغني من العطش، بل يزيد العطش، ومع ذل  إذا اضطر إليه بحيَّ تندفع ضرورته بتناولاه  
حل له الخمر، ومثَّلوا لذل  برجل غصو بلقمٍة ولم يكن عنده إال كأس خمر، فله أن يتنااول  

فع باه  ما يدفع اللقمة فقط ثم يمس ؛ ألنه هنا تندفع به الضرورة، أماا غيرهاا فاال تناد    
 . الضرورة
 َمِن  َمْن َمرو ِبَثَمِر ُبْسَتاٍن ِفي َشَجَرٍة فله أن يأكل منه  ؟: مسألة 

، فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل مجانا بادون   َمْن َمرو ِبَثَمِر ُبْسَتاٍن ِفي َشَجَرٍة
يشاترط أن   حمل، وأال يرمي الشجر، بل يأخذ بيده منه، أو ما تساقط في األرض، وأيضااً 

 . ينادي صاحبه ثالثًا، إن أجابه استأذن، وإن لم يجبه أكل
َماْن  »: قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي ابِن ُعمَر رضي اهلل عنهحديَّ )  

 .« َدَخل  َحاَئطًا َفُلَيأكوْل واَل َيّتِخُذ خوْبَنًة
لمن مر بالحاائط أن يأكال   ا عليه الصالة والسالم ا أذن    والدليل على هذا أن الرسول

منه غير متخٍذ خوبنة ، والخبنة هي التي يجعلها اإلنسان في طرف ثوبه، أي ال يحمل مناه  
 . شيئًا

 
  
 
 

 ماهي الضيافة وما حكمها ؟: مسألة 
 :تعريف الضيافة 

الضيافة أن يتلقَّى اإلنسان َمن قدم إليه، فيكرمه وينزله بيته، ويقدم له األكل، وهاي مان   
الدين اإلسالمي، وقد سبقنا إليها إبراهيم ا عليه الصالة والسالم ا، كما قاال اهلل     محاسن

 الضيافة حكم
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َإُذ َدَخلووُا َعَلْيِه َفَقالووُا َساَلمًا َقال  َسااَلٌم  *  َهْل أ َتاَ  َحِديَّو َضْيِف َإْبَراِهيَم اُلُمُكَرِميَن: ) تعالى
الذاريات ( ]َفَقّرَبُه َإَلْيِهْم َقال  أ اَل َتْأكولووَن*  ِبِعْجٍل َسِميٍن َفَراَغ َإَلَى أ ْهِلِه َفَجآَء*   َقْوٌم ّمنَكُروَن

 :24 :20] 
والذين أكرمهم اهلل ا عّز وجال   : أي الذين أكرمهم إبراهيم، وال يمتنع أن يقال : اُلُمُكَرِميَن

 .ا بكونهم مالئكة
]*[حكم الضيافة  : 

 جب، وهو أمر زائد على مطلق الضيافة، حكم الضيافة واجب، وإكرام الضيف ا أيضًا ا وا
 [ َفَما َلِبََّ أ ن َجآَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ]قوله تعالى  :الشاهد 

 :  قال القرطبي رحمه اهلل تعالى في تفسيره  ]*[

فما لبَّ عن أن جاء، أي ما أبطأ عان مجيئاه   : التقدير[  فما لبَّ أن جاء : ] قوله تعالى
 بعجل

في هذه اآلية مان أدب الضايف أن   : ، وقال رحمه اهلل تعالى . ويأي  مش[  ِبِعْجٍل َحِنيٍذ]
يعجل قراه، فيقدم الموجود الميسر في الحال، ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة، وال يتكلف ما 

. والضيافة من مكارم األخالق، ومن مداب اإلسالم، ومن خلق النبيين والصالحين. يضر به
 .  وإبراهيم أول من أضاف الضيف 

 : لسنة  الصحيحة طافحة بالحَّ على إكرام الضيف ، منها ما يلي وا
من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فال : قال  أن النبي ( حديَّ أبي هريرة في الصحيحين)

يؤذ جاره ، ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،  و ومن من كان ياؤمن  
 . ليصمت باهلل و اليوم اآلخر فليقل خيرًا أو 

من كان ياؤمن إيماناًا كااماًل    : أي [ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه]
 .فليكرم ضيفه

فأماا المضايف   وإكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختالف الضيف والمضيف ،
{{ ُه َفُلُيُنِفُق ِممواا مَتااُه اللَّاهُ   َلُيُنِفُق ذوو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قوِدَر َعَلْيِه ِرْزقو}}: فلقوله تعالى

، فإذا نزل شخص ضيفًا على رجٍل غني، فإنه يكرمه بما وسوع اهلل عليه، وإذا [ 0: الطالق]
نزل بإنسان فقير فيكرمه بما قدر عليه، فقد ينزل هذا الرجل على شخص غناي، ويكاون   
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مخر ويكون إكراماه لاه أن   إكرامه بأن يذبح له ذبيحة، ويدعو َمْن حوله، وقد ينزل على 
 .يقدم له صحنًا من التمر؛ ألن األول عنده مال، وهذا فقير

كذل  باعتبار الضيف، فالضيوف ليسوا على حد سواء، ينزل ب  ضيف، صاحب ل ، لايس  
بين  وبينه شيء من التكلف فتكرمه بما يليق به، وينزل علي  ضيف كبير عند الناس فاي  

ه، فتكرمه بما يليق به، وينزل علي  شاخص مان ِساَطة    ماله، وفي علمه، أو في سلطان
 .الناس تكرمه ا أيضًا ا بما يليق به

  أن ال تقدِّر عليه ِقراه كما فعل إبراهيم عليه الصاالة والساالم،    ومن اإلكرام ا أيضًا ا
انطلق مسرعًا بخفية، : فإبراهيم عليه السالم لما نزل به المالئكة راغ إلى أهله، قال العلماء

: ى ال يقولوا شيئًا؛ ألنه جرت العادة أن الضيف إذا أراد المضيف أن يكرمه قاام يحلاف  حت
واهلل ال تفعل كذا، وال تفعل كذا، فإبراهيم ذهب مسرعًا بخفية، وجاء بعجل حنياذ سامين،   

تفضل، واهلل ما وجدنا هاذا اللحام الياوم إال    : وبعض الناس يكرم، ثم إذا قدم الغداء يقول
 .وهذا فيه ِمّنٌة! أو اللحم غاٍل اليوم، لكن أنتم أهل لذل الكيلو بعشرة، 

واهلل ما وجدت هذه الشاة إال بمائتي ريال، وأخذ الذباح لها خمسين رياااًل، وماا   : أو يقول
يكره تقويم الطعام أمام الضيف؛ ألناه مهماا   : أشبه ذل ؛ فهذا ال يجوز، ولهذا قال العلماء

 .يمكن أن يخرج وهو مسرور بهذا العمل كان األمر فسوف ينكسر خاطره، وال 
تنبيه :  وليس من السنة التكلف للضيف فإن هذا مما نهى النبي  عنه. 
  .  عن التكلف للضيف  النبي  نهى :قال ( حديَّ سلمان في صحيح الجامع)

 قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير شرح الجامع الصغير 
أي أن يتكلف المضيف له ضيافة فوق ما يليق بالحال لما فيه   ( لضيف نهى عن التكلف ل)

 .من اإلضرار بل ال يمس  موجودًا وال يتكلف مفقودًا وال يزيد على عادته 
 ما هي مدة الضيافة الواجبة ؟: مسألة 

 :الضيافة الواجبة  يوُم وليلة 
من كان ياؤمن بااهلل    :قال  أن النبي ( حديَّ أبي شريح في الصحيحين)للحديَّ اآلتي 

ذل  فهو صدقة  بعدوالضيافة ثالثة أيام فما  ة، وليل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته  يوٌم
 .  ُيْحِرجه حتى  ه عند يثِوين ه أوال يحل ل، 
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أي يقيم ، والمقصود أنه ال يحُل للضيف أن يقيم عند المضيف حتى يحرجاه   :معنى يثوي 
 . أي حتى  يضيق عليه 

، ، وبعد اليوم والليلة إلى ثالَّ صدقة،  وما عادا  « يوم وليلةجائزته »  قوله  : الشاهد
للضايف،  : أي« ال يحل لاه « »وال يحل له أن يثوي عنده  حتى يحرجه»: ذل  فقال النبي 

يبقى، إذًا الضيف إذا بقي ثالثة أيام يغادر وال يبقى، وقد علَّل الرسول ذل  : أي« أن يثوي»
فُعلم من هذا التعليل أنه إذا كان ال يحرجه فال بأس؛ ألناه يوجاد   « جه حتى يحر» : فقال

بعض الناس لو يبقى عند  أشهرًا فأنت مسرور منه، وال سيما إذا كان ضيفًا على العزاب، 
فالعزاب يحبون أن ينزل عليهم الضيف؛ ألنه يؤنسهم، ولايس هناا  نسااء يخجلاون،     

 . ويتعبون من الضيف
يفيد أنه إذا لم يكن فيه إحراج فاال باأس أن يبقاى    « جهِرْحفيَُ»: ل فالمهم أن قول الرسو

 .الضيف، ولو فوق ثالثة أيام
 هل إكرام الضيف يعم المسلم وغير المسلم أم هو خاٌص بالمسلم فقط ؟: مسألة 

من كان ياؤمن  »: ؛ لقول النبي عليه الصالة والسالمالصحيح أنه يعم المسلم وغير المسلم
أخاه، فإذا نزل ب  الذمي، وجاب  : وهذا عامٌّ، ولم يقل ، « خر فليكرم ضيفهباهلل واليوم اآل

 .علي  أن تكرمه بضيافته
 
 
 
 

 ما هي مداب الطعام ؟: مسألة 
 ، فينبغي لمن أراد أن يتأسى باالنبي   دلت السنة الصحيحية على جملة من مداب الطعام

 :في الطعام أن يتحلى بها ، منها ما يلي 
 :تعالى عند الطعام  اهلل ذكر( 1)
أن النبي ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي رضي اهلل عنه حديَّ ابن عباس) 
  َوَمْن َسَقاُه اهلل َلَبنًا . َمْن أ ُطَعمه اهلل طعامًا فليقل اللهّم َباِر  فيه وأ ُطِعْمَنا َخْيرًا ِمُنُه: قال

 باب مداب الطعام
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َلْيَس َشْيٌء ُيْجِزىُء َمكاَن الّطَعاِم : َوقال  َرُسوُل اهلل . ْدَنا ِمُنُهالّلُهّم باِرْ  َلَنا ِفيِه َوِز: َفُلَيقوْل
 .« َوالّشَراِب َغْيَر الّلَبِن

ما الثابت في صحيح رضي اهلل عنهبن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
عناد طعاماه قاال    إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله و :قال  أن النبي  (مسلم 

الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله قال الشايطان أدركاتم   
 .  المبيت وإذا لم يذكر اهلل عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء

 :يقول بسم اهلل قبل البدء في الطعام وأن يحمد اهلل تعالى بعد الطعام  أن( 2)
غالماًا فاي    كنت :قال  (الثابت في الصحيحين ضي اهلل عنه عمر بن أبي سلمى رحديَّ )

يا غالم، سمِّ اهلل، : )حجر رسول اهلل ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول اهلل 
 .فما زالت تل  طعمتي بعد(. وكل بيمين ، وكل مما يلي 

م طعاماا  إذا أكل أحدكقال  أن النبي ( حديَّ عائشة في صحيحي أبي داوود والترمذي )
  .  بسم اهلل على أوله و مخره  : اسم اهلل فإن نسي في أوله فليقل فليقل ب

مان أطعماه اهلل   قال  أن النبي ( حديَّ ابن عباس في صحيحي أبي داوود وابن ماجة )
  : خيرا منه و من سقاه اهلل لبناا فليقال    فيما رزقتنا وارزقنااللهم بار  لنا :طعاما فليقل

 إالمان الطعاام و الشاراب     ئيجزال أعلم ما  يو زدنا منه فإن فيما رزقتنااللهم بار  لنا 
    .اللبن

الحماد  : إذا فرغ من طعامه قال  قال كان النبي ( حديَّ أبي أمامة في صحيح البخاري )
 . هلل الذي كفانا وأْرَوانا غير َمُكفيٍّ وال مكفور 

عام ، وذكر الري بعده من بااب ذكار    من الكفاية الشاملة لجميع النعم وهذا :معنى كفانا 
 . الخاص بعد العام 
 أي ما أكلناه ليس كافيًا عما بعده  :معنى غير مكفيٍّ  
 . أي ال نكفر بنعم اهلل تعالى الذي أسبغها علينا سبحانه  :معنى وال مكفور 

مان  : قال  أن النبي ( حديَّ معاذ بن أنس الُجَهِني في صحيحي أبي داوود والترمذي ) 
نيه من غير حول مناي و ال  الحمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام و رزَق  : أكل طعاما ثم قال 
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الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه   : قوة غفر له ما تقدم من ذنبه و من لبس ثوبا فقال 
  .  من غير حول مني و ال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر

 :يدري أذوِكر اسم اهلل عليه أم ال فلُيَسمِّ هو ويأكل ُأِتَي بطعاٍم ولم  إذا( 3)
يا رسول اهلل، : أن قومًا قالوا(  حديَّ عائشة ا رضي اهلل عنها ا الثابت في الصحيحين  ) 

 «َسملوا أنتم وكلووا»: إن قومًا يأتوننا باللحم، ال ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال؟ فقال
 : يأكل باليمين  أن( 4)
غالماًا فاي    كنت :قال  (الثابت في الصحيحين بن أبي سلمى رضي اهلل عنه  عمرحديَّ )

يا غالم، سمِّ اهلل، : )حجر رسول اهلل ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول اهلل 
 .فما زالت تل  طعمتي بعد(. وكل بيمين ، وكل مما يلي 

إذا أكال  :قاال   لنباي  أن ا (ما الثابت في صحيح مسلم بن عمر رضي اهلل عنهحديَّ ) 
 . أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

 :يأكل بثالَّ أصابع  أن( 5)
كان رسول اهلل يأكل  :قال  (الثابت في صحيح مسلم  كعب بن مال  رضي اهلل عنهحديَّ ) 

 .يمسحها بثالَّ أصابع ويلعق يده قبل أن
 :ابع والصحفة األص لعق( 6)
ما الثابت في صحيح رضي اهلل عنهبن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . ه البركةأمر بلعق األصابع والصحفة وقال إنكم ال تدرون في أيِّ أن النبي  (مسلم 
 : فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها وال يدعها للشيطان سقطت اللقمة منه إذا( 0)
ما الثابت في صحيح رضي اهلل عنهبن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ  )

إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره  : قال  أن النبي  (مسلم 
عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلهاا وال يادعها   

 . ليلعق أصابعه فإنه ال يدري في أي طعامه تكون البركةللشيطان فإذا فرغ ف
 :اليدين بعد الطعام  غسل( 1)
 أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي  رضي اهلل عنهأبي هريرة حديَّ ) 

 .ولم يغسله فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه  ٌرْممن نام وفي يده ّغ: قال 
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 .من اللحم والزهومة  الدسم  ( :ٌرْمّغ)
 :عن الشبع  النهي( 9)
أن ( الثابت في صحيحي الترمذي وابان ماجاة    َمْعِديَكِرَب رضي اهلل عنه ِمُقَداِم ْبِنحديَّ )

ِمْن َبُطٍن ِبَحْسِب اْبِن مَدَم ُأكواَلٌت ُيِقْمَن ُصُلَبُه َفَإْن  َما َمأل  مَدِمىٌّ ِوَعاًء َشرًّا» : قال   النبي 
 «َفثولوٌَّ َلَطَعاِمِه َوثولوٌَّ َلَشَراِبِهَوثولوٌَّ َلَنَفِسِه  َكاَن اَل َمَحاَلَة

  أن النباي  ( ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة اْبِن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديَّ )
ِفاى الادلُنَيا    ُجَشاَءَ  َفَإنو أ ُكَثَرُهْم ِشَبعًا كوفَّ َعنَّا» َفَقال   َقال  َتَجشَّأ  َرُجٌل ِعُنَد النَِّبىِّ  :قال 

 . « أ ُطَولوُهْم ُجوعًا َيْوَم اُلِقَياَمِة 
إياكم والتنعم فإن : قال   أن النبي ( الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنهحديَّ معاذ )

 .عباد اهلل ليسوا بالمتنعمين 
 أن رجاًل كان يأكل أكاًل كثيارًا،   (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

إن المؤمن يأكل في ِمًعى واحد، والكافر : )فأسلم، فكان يأكل أكاًل قلياًل، فذوكر ذل  للنبي فقال
 (.يأكل في سبعة أمعاء

 :النهي عن القران بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه ( 10)
نهى النبي أن يقرن الرجل : قال  (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )

 .رتين جميعا حتى يستأذن أصحابهبين التم
تنبيه :  السبب في ذل  ألن ذل  يكون سببًا في الطمع وسوء الخلق. 
 : في األكل  التواضع( 11)
ال إني : )قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري ُجَحيفة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 

 (.مكل متكئًا
تنبيه :  األكل من صفات المتكبرين والعياذ باهلل والسبب في ذل  أن اإلتكاء حال. 
 : قاال ( الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة  رضي اهلل عنهعبد اهلل بن بسر حديَّ )

أهديت للنبي شاة فجثى رسول اهلل على ركبتيه يأكل فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقاال إن  
 . اهلل جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا

 : اِهَيِة األ ُكِل ِمْن َوَسِط الّطَعامَكَر (12)
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 ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ابِن َعّباٍس رضي اهلل عنهحديَّ ) 
 .« إّن اُلَبَرَكَة َتُنِزُل َوَسَط الّطَعاِم َفكولووا ِمْن َحاَفَتْيِه َواَل َتْأكولووا ِمْن َوَسِطِه»: قال  أّن النبي 

بسكون السين قال الحافظ العراقاي يحتمال إرادة     ( وسط الطعام  إن البركة تنزل في  ) 
 اإلمداد من الّله تعالى 

 أي جوانبه وأطرافه كل يأكل مما يليه   ( من حافاته  فكلوا   )
  . لكونه محل تنزالت البركة  (وال تأكلوا من وسطه   )
 :األكُل قائما  جواز( 13)

كوّناا  » : قاال (  ابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ما الثابِن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديَّ )
 .«َوَنْحُن َنْمِشي، َوَنُشَرُب َوَنْحُن ِقَياٌم َنأ كوُل على َعْهِد َرُسوِل اهلل 

تنبيه :  وعلى هذا فُيحمل الحديَّ اآلتي على كراهية التنزيه 
 : قال أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديَّ ) 

 .  ال يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ
 .يعيب الطعام إن اشتهاه أكله وإال تركه  ال( 14)
ما عاب النبي طعامًا قاطُّ،    :قال (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

 .إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه
 :اإلجتماع  على الطعام  استحباب( 15)
طعام اإلثنين   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين ة رضي اهلل عنه هرير يأبحديَّ )

 كافي الثالثة وطعام الثالثة كافي األربعة
ما الثابت في صحيح رضي اهلل عنهبن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

األربعاة وطعاام    طعام الواحد يكفي اإلثنين وطعام اإلثنين يكفي :قال  أن النبي  (مسلم 
 . األربعة يكفي الثمانية

 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
   .  األيدي عليه كثرت ما اهلل إلى الطعام أحبجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما 

اآلكلين ألن اجتمااع األنفااس   أي أيدي   ( إلى اهلل ما كثرت عليه األيدي  أحب الطعام   ) 
وعظم الجمع أسباب نصبها اهلل سبحانه وتعالى مقتضية لفيض الرحماة وتنازالت غياَّ    
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النعمة وهذا كالمحسوس عند أهل الطريق ولكن العبد يجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب 
  . والحس على العقل 

 
 
 

 ما هي مداب الدعوة إلى الطعام ؟: مسألة 
]*[نبيلة ينبغي على المسلم أن يتحلى  نة الصحيحة أن للدعوة إلى الطعام مداببينت الس

 :منها ما يلي  بها لمن أراد أن يتأسى بالنبي 
وأن يستحضر في ذهنه النصوص الواردة فاي   ينوي إكرام الضيف تأسيًا بالنبي  أن( 1)

 :ذل  ما استطاع إلى ذل  سبيال 

سبقنا إليها إبراهيم ا عليه الصالة والسالم ا، كما    فيكرم الضيف ، ويقدم له األكل، ، وقد
الاذين  : ، أي[ 24:الاذاريات ]{{ َهْل أ َتاَ  َحِديَّو َضْيِف َإْبَراِهيَم اُلُمُكَرِميَن }}: قال اهلل تعالى

 .والذين أكرمهم اهلل ا عّز وجل ا بكونهم مالئكة: أكرمهم إبراهيم، وال يمتنع أن يقال
 [ َما َلِبََّ أ ن َجآَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذَف]قوله تعالى  :الشاهد 

 :  قال القرطبي رحمه اهلل تعالى في تفسيره  ]*[

فما لبَّ عن أن جاء، أي ما أبطأ عان مجيئاه   : التقدير  [فما لبَّ أن جاء ] : قوله تعالى
 بعجل

يعجل قراه، في هذه اآلية من أدب الضيف أن : ، وقال رحمه اهلل تعالى . أي  مشوي  [ِبِعْجٍل َحِنيٍذ]
والضيافة . فيقدم الموجود الميسر في الحال، ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة، وال يتكلف ما يضر به

وإبراهيم أول مان أضااف   . من مكارم األخالق، ومن مداب اإلسالم، ومن خلق النبيين والصالحين
 .  الضيف 

 : طافحة بالحَّ على إكرام الضيف ، منها ما يلي  والسنة الصحيحة
من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فاال ياؤذ   : قال  أن النبي ( حديَّ أبي هريرة في الصحيحين)

جاره ، ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،  و ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم 
 . اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت 

 مداب الدعوة إلى الطعام
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من كان ياؤمن إيماناًا كااماًل    : أي [ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه]
 .فليكرم ضيفه

يف فلقوله ِضوإكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختالف الضيف والمضيف، فأما الُم
[ 0: الطالق]{{ َلُيُنِفُق ذوو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قوِدَر َعَلْيِه ِرْزقوُه َفُلُيُنِفُق ِمموا مَتاُه اللَُّه}}: تعالى
ا نزل شخص ضيفًا على رجٍل غني، فإنه يكرمه بما وسوع اهلل عليه، وإذا نزل بإنساان  ، فإذ

فقير فيكرمه بما قدر عليه، فقد ينزل هذا الرجل على شخص غني، ويكون إكرامه بأن يذبح 
له ذبيحة، ويدعو َمْن حوله، وقد ينزل على مخر ويكون إكرامه له أن يقدم له صحنًا مان  

 .نده مال، وهذا فقيرالتمر؛ ألن األول ع
كذل  باعتبار الضيف، فالضيوف ليسوا على حد سواء، ينزل ب  ضيف، صاحب ل ، لايس  
بين  وبينه شيء من التكلف فتكرمه بما يليق به، وينزل علي  ضيف كبير عند الناس فاي  
ماله، وفي علمه، أو في سلطانه، فتكرمه بما يليق به، وينزل علي  شاخص مان ِساَطة    

 .ا أيضًا ا بما يليق به الناس تكرمه
أن ال تقدِّر عليه ِقراه كما فعل إبراهيم علياه الصاالة والساالم،     ومن اإلكرام ا أيضًا ا  

انطلق مسرعًا بخفية، : فإبراهيم عليه السالم لما نزل به المالئكة راغ إلى أهله، قال العلماء
: أن يكرمه قاام يحلاف   حتى ال يقولوا شيئًا؛ ألنه جرت العادة أن الضيف إذا أراد المضيف

واهلل ال تفعل كذا، وال تفعل كذا، فإبراهيم ذهب مسرعًا بخفية، وجاء بعجل حنياذ سامين،   
تفضل، واهلل ما وجدنا هاذا اللحام الياوم إال    : وبعض الناس يكرم، ثم إذا قدم الغداء يقول

 .وهذا فيه ِمّنٌة! الكيلو بعشرة، أو اللحم غاٍل اليوم، لكن أنتم أهل لذل 
واهلل ما وجدت هذه الشاة إال بمائتي ريال، وأخذ الذباح لها خمسين رياااًل، وماا   : يقول أو

يكره تقويم الطعام أمام الضيف؛ ألناه مهماا   : أشبه ذل ؛ فهذا ال يجوز، ولهذا قال العلماء
 .كان األمر فسوف ينكسر خاطره، وال يمكن أن يخرج وهو مسرور بهذا العمل 

تنبيه : ة التكلف للضيف فإن هذا مما نهى النبي وليس من السن  عنه 
  .  عن التكلف للضيف  النبي  نهى :قال ( حديَّ سلمان في صحيح الجامع)

 قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير شرح الجامع الصغير  ]*[
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لما فياه مان   أي أن يتكلف المضيف له ضيافة فوق ما يليق بالحال   ( نهى عن التكلف للضيف )
 .اإلضرار بل ال يمس  موجودًا وال يتكلف مفقودًا وال يزيد على عادته 

 : على المدعو أن يلبي الدعوة ألنها من حق المسلم على أخيه  يجب( 2)
حق المسالم  ):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )

ريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت رد السالم، وعيادة الم: على المسلم خمس
 (.العاطس

 دعي إذا : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  مسعود ابنحديَّ ) 
   .  بالبركة فليدع صائما كان إن و فليأكل مفطرا كان فإن فليجب طعام إلى أحدكم

 دعاي  إذا :قاال   أن النبي  ( الثابت في الصحيحين مارضي اهلل عنه عمر ابنحديَّ ) 
   .  فليأتها الوليمة إلى أحدكم

 :لصاحب الطعام  الدعاء( 3)
جاء إلى سعد بان   أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهأنس حديَّ ) 

عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي أفطر عندكم الصائمون وأكل طعاامكم األبارار   
 . ئكة وصلت عليكم المال

نزل رساول اهلل  * قال  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهعبد اهلل بن بسر حديَّ ) 
على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين 
إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء اهلل إلقاء النوى بين 

بعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجاام دابتاه   اإلص
 . ادع اهلل لنا فقال اللهم بار  لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم 

 :تدعو إلى طعام  إال تقي  أال( 4)
 أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي  رضي اهلل عنه سعيد بيأحديَّ ) 
  .  تقي إال طعام  يأكل ال و مؤمنا إال تصاحب ال: ال ق
ألن المطاعمة توجب األلفة وتاؤدي     [  وال يأكل طعام  إال تقي ]       قولهه  : الشاهد   

إلى الخلطة بل هي أوثق عرى المداخلة ومخالطة غير التقي يخل بالدين ويوقع في الشابه  
إذ ال تخلو عن فساد إما بمتابعة في فعال أو  والمحظورات فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار 
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مسامحة في إغضاء عن منكر فإن سلم من ذل  وال يكاد فال تخطئه فتنة الغير باه ولايس   
المراد حرمان غير التقي من اإلحسان ألن المصطفى أطعم المشاركين وأعطاى المؤلفاة    

إليه الطيبي النهي والحاصل أن مقصود الحديَّ كما أشار   ، المئين بل يطعمه وال يخالطه 
، فالمعنى ال تصاحب إال مطيعًا وال تخالل إال  عن كسب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي

  . تقيًا 
 :الضيف إذا قودِّم إليه طعام أن ال يسأل عنه  على( 5)
 دخل إذا : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 

 شارابه  مان  سقاه إن و عنه يسأل ال و فليأكل طعامه من فأطعمه المسلم يهأخ على أحدكم
   .  عنه يسأل ال و فليشرب

أي   ( وال يسأل عناه   طعامه فليأكل   من فأطعمه    إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم   ) 
عن الطعام من أي وجه اكتسبه ليقف على حقيقة حله فإن ذل  غير مكلف به ما لام تقاو   

 ة في طعامه والمراد ال يسأل منه وال من غيرهالشبه
ألن السؤال عان ذلا  ياورَّ      أيضًا   (عنه يسأل ال و فليشرب شرابه من سقاه إن و )

الضغائن ويوجب التباغض والظاهر أن المسلم ال يطعمه وال يسقيه إال حالاًل فينبغي إحسان 
  .  بهالظن 

 :الضيف أنه إذا رأى منكرًا رجع  على( 6)
صنعت طعاماا فادعوت   * قال ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه علي يَّ حد)

 .رسول اهلل فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع 

 
 فضائل بعض األطعمة

 
 
 

خياطا دعاا رساول اهلل   أن  (الثابت في الصحيحين أنس بن مال  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
هلل إلى ذل  الطعام، فقرب إلى رساول  فذهبت مع رسول ا: لطعام صنعه، قال أنس ابن مال 

 فضل الُدبواء
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فلام  : اهلل خبزا ومرقا، فيه دباء وقديد، فرأيت النبي يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قاال 
 .أزل أحب الدباء من يومئذ

 
 
 
 :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  ارضي اهلل عنهعائشة حديَّ ) 

ائشة بيت ال تمر فيه جياع أهله أو جااع أهلاه   يا عائشة بيت ال تمر فيه جياع أهله يا ع
 . قالها مرتين أو ثالثا

 
 
أن  (الثابات فاي الصاحيحين    رضي اهلل عنه رضي اهلل عنه  ابن أبي وقاص سعدحديَّ )

 (.عجوة، لم يضره ذل  اليوم سم وال سحر سبع تمراٍتب اصطبحمن )  :قال  النبي 
 في واألصل الصبوح سقيتهم أي القوم صبحت من تفعل الصباح في أكل أي  (اصطبحمن  )

 بمنزلاة  العارب  عند اللبن شرب ألن أيضًا األكل في يستعمل وقد  ،  الغداة شرب الصبوح
  األكل

  تمرة جمع الميم بفتح  (  تمرات بسبع  )
 لام   )     التمار  أجود من ضرب وهي لتمرات بيان عطف أو صفة بنصبه  (  عجوة  )

 بعجاوة  خاصااً  بال  العجوة في عامًا ذل  وليس  (  سحر الو  سم  اليوم ذل  في يضره
 ذلا   يضاره  لم المدينة أي البتيها بين مما تمرات سبع أكل من مسلم رواية بدليل المدينة
   ،  سم اليوم
 أراد هناا  العجوة أطلق فحيَّ باألخرى مقيد الروايتين هاتين فمطلق  :  القرطبي قال ]*[

 األشياء بعض في الخواص ببعض األماكن بعض في مارالث بعض واختصاص المدينة عجوة
  . بعيد غير
 
 

 فضل التمر
 

 فضل تمر المدينة
 

 فضل الكمأة
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الكمأة من )  :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين سعيد بن زيد رضي اهلل عنه حديَّ )
 (.المن، وماؤها شفاء للعين

 بفتح الكاف وسكون الميم وبعدها همزة شيء أبيض كالشحم ينبت بنفسه  ( الكمأة   ) 
الذي نزل على بني إسرائيل أي مما خلقه الّله لهم في التياه كاان ينازل      ( من المن   )

أو طعمًا أو نفعًا  عليهم في شجرهم مثل السكر أو هو الترنجبين أو من شيء يشبهه طبعًا 
 أو من حيَّ حصولها بال تعب لكونه ينبت بنفسه بغير استنبات أو أراد بالمن النعمة 

  : خلط بالدواء كالتوتيا ال مفردًا فإنه يؤذيها وقال الناووي  إذا   ( وماءها شفاء للعين   )
أناا    : قال الاديلمي  بل مطلقًا وقيل إن كان الرمد حارًا فماؤها البحت شفاء وإال فمخلوطًا 

 جربت ذل  أمرت أن تقطر عين جارية بمائها وقد أعيي األطباء عالجها فبرأت 
ء األطباء كالمسيحي وابن سينا بأن الكماأة  اعترف فضال  : رحمه اهلل وقال ابن القيم ]*[

  . تجلو العين 
 

 
 

أخذ رسول : قال  (الثابت في صحيح البخاري جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 
اهلل بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من مدم فقالوا ال إال شايء  

فما زلت أحب الخل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ل دم قامن خل قال فإن الخل نعم اأُل
 .منذ سمعتها من نبي اهلل 

  كلمة مدح   (دمفإن الخل نعم اأُل )
نافع ألكثار    ، قامع للصفراء   ، ألنه سهل الحصول    يؤتدم به  أي اإلدام أي   ( دماأُل)

  .   األبدان 
 
 
أن النبي ( ثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ال ُعَمَر بن اُلَخّطاِب رضي اهلل عنهحديَّ )
  الّزْيَت َواّدِهنووا ِبِه َفَإّنُه ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍةمن كولووا » : قال ». 

 فضل الخل
 

 فضل زيت الزيتون
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مثال هذا األمر لإلباحة والندب لمن قادر    : قال بعضهم   ( الزيت وادهنوا به  من كلوا  ) 
  على استعماله ووافق مزاجه 

الدهن في البالد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصاحة وإصاالح     :  قال ابن القيم ]*[
البدن وهو كالضروري لهم وأما في البالد الباردة فضاّر وكثرة دهن الرأس به فيها خطار  

  . بالبصر 
 
 
 : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  جعفر بن عبداهللحديَّ ) 

   .  أطيبه من فإنه الظهر بلحم عليكم
 أي بأكله  ( عليكم بلحم الظهر   ) 
فاي   أي من أطيب اللحم وأطيب منه الذراع وكان يحب الذراع وسم   ( فإنه من أطيبه   )

  . الذراع وادعى بعضهم تقديم كل مقدم 
 
 
 
 
 

 

  أن النباي  ( الثابت في صحيح أباي داوود   رضي اهلل عنهابن أبي طالب  عليحديَّ ) 
 . ل الثوم إال مطبوخانهي عن أك

 
 
 

على أنه ينبغي مراعاة صفات األطعمة عند الجمع بينها ، فاإن كاان    دلت السنة الصحيحة
أحدها حارًا كان الثاني باردًا ألن في ذل  راحًة للمعدة مثل أكل الرطب بالبطيخ أو الرطاب  

 .بالقثاء 

 فضل لحم الظهر
 

 النهي عن الثوم إال مطبوخا
 

 مراعاة صفة األطعمة عند الجمع بينها
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يأكال الرطاب    اهلل  رأيت رسول: قال ( حديَّ عبد اهلل بن جعفر الثابت في الصحيحين)
 .بالقثاء 

أرادت  :قالات  ( الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة عائشة رضي اهلل عنها حديَّ )
أمي أن تسمنني لدخولي على رسول اهلل فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتاى أطعمتناي   

 . القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن
 :قال  أن النبي ( بت في صحيح الترمذي ا الثاَعاَئَشَة رضي اهلل عنهحديَّ ) 
 .« كاَن َيْأكوُل الِبّطيَخ بالّرَطِب أّن النبّي »
 
 
 ىالحلاو  يحاب  كان النبي   :قالت (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديَّ ) 

 .والعسل
 
 
 

 ما هي مداب الشرب ؟: مسألة 
]*[ا ما يلي بينت السنة الصحيحة أن للشرب مدابًا َجّمة منه: 
 : ال يتنفس في اإلناء أن( 1)
إذا شارب  ) :قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين أبي قتادة رضي اهلل عنه حديَّ )

 (.أحدكم فال يتنفس في اإلناء، وإذا أتى الخالء فال يمس ذكره بيمينه، وال يتمسح بيمينه
 يقاذره  ألنه فيكره    اإلناء  داخل  فال يتنفس أي (إذا شرب أحدكم فال يتنفس في اإلناء ) 

  .  ريحه ويغير
 : التنفس خارج اإلناء ( 2)
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد أبىحديَّ ) 

   .  تنفس ثم ي ِف عن القدَح نأِب

 العسلفضل الحلوى و

 ةباب األشرب
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 تشارب  وال نادباً  الشرب عند   في  عن  القدح أبعد أي اإلبانة من  (ي ِف عن القدَح نأِب ) 
  فيه الشرب عند يتنفس فإنه البعير كشرب

 فياه  الرياق  سقوط عن وأصون الماء تغير عن وأبعد للحرمة أحفظ فإنه  (  تنفس ثم  ) 
 . وطبًا شرعًا مكروه بها فالتشبه كرعها في بالبهائم التشبه عن وأنفى

 :السنة في الشرب اليمن فاأليمن ( 3)
أنها حلبت لرساول اهلل   :قال  (في الصحيحين الثابت  ابن مال  رضي اهلل عنه أنسحديَّ )

شاة داجن، وهي في دار أنس بن مال ، وشيب لبنها بماء من البئر التي فاي دار أناس،   
فأعطى رسول اهلل القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكار،  

كار ياا رساول اهلل    أعط أبا ب: وعن يمينه أعرابي، فقال عمر، وخاف أن يعطيه األعرابي
 (.األيمن فاأليمن: )عند ، فأعطاه األعرابي الذي على يمينه، ثم قال

 نحاو  فاي  اليماين  عند من يعني األيمن قدموا أو باأليمن ابتدؤا أي  (  فاأليمن األيمن  ) 
 فيهاا  يجلساون  التاي  الحالاة  على لحمله بالكبير ابدأوا  :  قال سقي إذا كان*  الشرب

 أو األيمان  تقديم عموم من الصورة هذه فتخص خلفه أو يساره عن أو هيدي بين متساويين
 عان  وبعاض  الارئيس  يمين عن بعض قعد لو ما بالكبير بالبداءة األمر عموم من يخص
 يمتاز  لم فاأليمن الفاضل على والمفضول الكبير على الصغير يقدم الصورة هذه ففي يساره
 علياه  فاض إنما فالفضل الرئيس يمين اكونه لخصوص بل اليمنى الجهة في القعود بمجرد
  .  اليمين على من فيه يقدم التكريم أنواع من كان ما كل أن الحديَّ من وأخذ األفضل من
أتي رساول اهلل بقادح     :قال (الثابت في الصحيحين  سهل بن سعد رضي اهلل عنهحديَّ )

غالم، أتأذن لاي   يا: )فشرب، وعن يمينه غالم هو أحدَّ القوم، واألشياخ عن يساره، قال
 .ما كنت ألوثر بنصيبي من  أحدا يا رسول اهلل، فأعطاه إياه: فقال(. أن أعطي األشياخ

 : النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء  (4)
نهى رساول   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 

 . أو السقاء ربُةاهلل عن الشرب من فم الِق
 :النهي عن اختناَّ األسقية ( 5)



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      910 

 عان  نهاى  :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  سعيد أبيحديَّ )
 .  األسقية اختناَّ

أي أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها ألنه ينتنهاا بماا     ( نهى عن اختناَّ األسقية   ) 
ب منه بعده أو ألنه ينصاب  وقد ال تطيب نفس أحد للشر  ، يصيبه من نفسه وبخار معدته 

بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب أو لغير ذلا  فكاره تنزيهاًا ال    
  . تحريمًا اتفاقًا وألحاديَّ الرخصة في ذل  وإباحته ذكره النووي 

 :َيحُرم الشرب في منية الذهب و الفضة ( 6)
هى عن الحرير و الديباج و الشارب  ن أن النبي ( حديَّ ُحذيفة الثابت في  الصحيحين ) 

 .لهم في الدنيا وهي لهم في اآلخرةهي : في منية الذهب و الفضة وقال
من شرب في إناء  ذهاب أو  : قال  أن النبي ( حديَّ أم سلمة الثابت في  الصحيحين ) 

   . فضة فإنما ُيجرَجُر في بطنه نارًا من جهنم 
 (  تتابعة ُيسمُع لها جرجرة وهو الصوت في الحلق أي ُيلقى في بطنه بجزٍع م ( :ُيجرَجُر )
 :تغطية األسقية ( 0)
الثابات فاي    ماا رضاي اهلل عنه بن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )

 :قال  أن النبي  (الصحيحين 
 روا الطعاام مِّا أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا األبواب، وأوكوا األسقية، وَخ) 

 . والشراب
  .وغطوه  أي استروه  ( الطعام والشراب روا مِّوَخ ) 
  : شربا مخرهم القوم ساقيمن السنة أن يكون ( 1)
 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه  قتادة أبيحديَّ ) 

  .  شربا مخرهم القوم ساقي
حق الخدمة وأحفاظ للهماة وأحارز    الن ذل  أبلغ للقيام ب  ( ساقي القوم مخرهم شربًا   ) 

للسيادة فيبدأ بسقي كبير القوم ثم من عن يمينه واحدًا بعد واحد ثم يسقي ما بقي منهم ثام  
من ولي شيئًا من أمور الناس يجب عليه تقديم مصلحتهم علاى   ، وفي الحديَّ أنيشرب 

  . حظ نفسه
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 :ل الشراب الحلو البارد ُيفَض( 9)
كاَن أَحّب الّشَراِب إلى »: قالت( ا الثابت في صحيح الترمذي نهعائ شَة رضي اهلل عحديَّ ) 

 .«الُحُلَو اُلَباِرَد َرُسوِل اهلل 
 
 
  

 حكم الشرب قائما ؟ ما : مسألة 

ز الشرب قائماا  اهو جو الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه األدلة القول الصحيح
 :وعليه ُيحمل اآلتي 

سقيت رساول اهلل مان   : قال (الثابت في الصحيحين  ماعنهابن عباس رضي اهلل حديَّ )
 .زمزم، فشرب وهو قائم

كوّنا َنأ كوُل علاى َعْهاِد   »: قال( الثابت في صحيح الترمذي  ابِن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديَّ ) 
 .«َوَنْحُن َنْمِشي، َوَنُشَرُب َوَنْحُن ِقَياٌم َرُسوِل اهلل 

تنبيه : َّاآلتي على الكراهة  وعلى هذا فُيحمل الحدي 
ال يشاربن  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديَّ ) 

 . أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ
 
 

 ؟ هل يجوز انتباذ التمر والزبيب معا : مسألة 
 .ألن كاًل منهما من جنس ما ُيْسِكر  يجوز انتباذ التمر والزبيب معاال 
نهى أن ُيجماع باين    أن النبي  (الثابت في الصحيحين تادة رضي اهلل عنه أبي قحديَّ )

 .التمر والزوْهِو، والتمر والزبيب، وُلُيُنَبُذ كل واحد منهما على حدة
 .الُبسر الملون ، والُبسر نوع من الرطب قبل أن يصير تمرا  : (الزوْهِو)

 ؟ ما حكم األكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب : مسألة 
 :  اآلتي المسألة على التفصيل

 حكم الشرب قائما

 هل يجوز انتباذ التمر والزبيب معا
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فأوانيهم طاهرة ألن اهلل تعالى أبااح طعاامهم ا     ،الذي ال يستحل الميتة منهم كاليهود ( 1
 . وطعامهم ُيطبخو في أوانيهم 

من يستحل الميتة كُعبواد األصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يساتعملوه فهاو   ( 2
  . ى التنزه عنه وما استعملوه فهو نجس واألول، طاهر 

قلتو يا رسول اهلل إنا بأرِض قاوٍم أهال   : قال ( حديَّ أبي ثعلبة الثابت في  الصحيحين ) 
ال تأكلوا فيها إال أن ال تجدوا غيرها فاغسلوها ثام كلاوا   : قال  ،أفنأكُل في منيتهم ، كتاب 
 .    فيها 

 
 
 

 تعريف  الذََّكاِة ؟ ماهو: مسألة 
أصلها من الذكاء، وهو الحدة والنفوذ، ووجه االرتبااط أن الاذبح   يعني الذبح، و «الذكاة»

 . يكون بآلة حادة ونافذة، ومنه الذكاء؛ ألن الذكي يكون حاد الذهن، ونافذ البصيرة
فهو إنهار الدم من بهيمة تحل، إما في العنق إن كان مقدورًا عليها، أو في  :أما في الشرع

 .هاأي محل من بدنه إن كان غير مقدور علي
 ؟ الذكاة شرط لحل الحيوان المباحهل : مسألة 
 .، فكل حيوان مباح فإنه ال يحل إال بذكاة أن الذكاة شرط لحل الحيوان المباح الجواب

وهل يشمل ذل  ما أبيح للضرورة، فلو أن إنسانًا اضطور إلى حمار فهل ال باد لحلاه مان    
 الذكاة؟
فيحل سواء ذكيته، أم خنقته، أم أصبته في  إن هذا في األصل حرام: ، فال نقولنعم: الجواب

إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكام ماا أحال لغيار     : أي موضع من بدنه، بل نقول
 .ضرورة

ُحرَِّمُت َعَلْيكوُم اُلَمْيَتةو َوالدوُم }}: قوله تعالىما الدليل على أنه ال يحل؟ فالدليل  :فإن قال قائل 
لَّ َلَغْيِر اللَِّه ِبِه َواُلُمُنَخِنَقةو َواُلَمْوقووَذةو َواُلُمَتَردَِّيةو َوالنَِّطيَحةو َوَماا أ َكال    َوَلْحُم اُلِخُنِزيِر َوَما ُأِه

، فاشترط اهلل الذكاة، فإذا اشترط اهلل الذكاة لحل هذه التي  [3: المائدة]{{ السوُبُع َإالَّ َما َذكَّْيتوْم

 اُب الذََّكاِةب
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إذا كانت هذه التاي أصايبت   : ؛ ألنا نقولأصابها سبب الموت، فكذل  غيرها من باب أولى
بسبب الموت ال تحل إال بذكاة، فالتي لم تصب من باب أولى؛ ألنه إذا لم ُيعَف عن الذكاة في 
هذه التي أصيبت بسبب الموت، فأالَّ يعفى عنها فيما سواها من باب أولى، وحينئٍذ ال يحال  

 .إال بذكاة
أن احتقان الدم في الحيوان مضرٌّ جّدًا بالصاحة،   أما التعليل فهو ما أجمع عليه األطباء من

ويسبب أمراضًا عسيرة البرء، وحينئٍذ نعرف حكمة الشارع فاي إيجااب الاذكاة، ولهاذا     
فالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، هذه الخماس أصايبت بماا    

 .الدم فيها ُيميتها، يعني ما ماتت حتف أنفها، ومع ذل  لم تحل؛ الحتقان
 ؟ يشترط لحلِّه الذكاة والجرادهل السم  : مسألة 

 [كل حيوان مباح يشترط لحلِّه الذكاة، إال حيوان البحر، والجراد] 
فيحل بدون ذكاة، مع أن الجراد ال يعيش إال في البر، لكنه يحل بغيار ذكااة،   « إال الجراد»

 لماذا؟
 من حيَّ الدليل: أواًل :الجواب

قال أحلات    يأن النب( رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجه حديَّ ابن عمر ) 
فالكباد و الطحاال     : فالحوت و الجراد و أما الدمان   : لكم  ميتتان و دمان أما  الميتتان

 .   
من حيَّ التعليل والحكمة فالجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره؛ ولهاذا قاال   : ثانيًا

 «وذوكر اسم اهلل عليه فكوْلما أنهر الدم »: النبي 
 والسم  حالل بدون ذكاة: 
 :السم  يعيش في الماء، وعلى هذا فقوله« والسم »
من باب عطف العاّم على الخاص، فكل شيء ال يعايش إال  « وكل ما ال يعيش إال في الماء»

ُد اُلَبْحاِر  ُأِحلَّ َلكواْم َصايْ  }}: في الماء فإنه يحل بدون ذكاة، والدليل من القرمن قوله تعالى
 [ .96: المائدة]{{ َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلكوْم َوَللسويواَرِة

قال أحلات    يأن النب( حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
   . فالكبد و الطحال   : فالحوت و الجراد و أما الدمان  : لكم ميتتان و دمان أما  الميتتان
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 .سم  والحوت بغير ذكاة دليل من الكتاب، ومن السنةفصار في حل ال 
 . وهو حالل ولو كان فيه دم، ومعلوم أن السم  الكبير فيه دم

كيف يحل وفيه دم محتقن، وقد علَّلَت تحريم الميتة، وشبهها بأن فيها دمًا محتقنًا  :فإن قلت
 ضارًا؟
هو اهلل عّز وجل، وإذا أبااح  إن الضرر، وانتفاء الضرر، بيد من بيده النفع والضر، و: قلنا

اهلل لعباده ميتة فإننا نجزم بأن دمها المحتقن ال يضر، وهذا من حكمة اهلل عّز وجل؛ وذل  
ألن الحصول على السم  حتى تذكيه أمر متعسِّر، أو متعذِّر، فلذل  كان مان حكماة اهلل ا    

 .عّز وجل ا ورحمته أنه أباح لعباده هذا السم  بدون ذكاة
 
 
 

 ما هي شروط الذكاة ؟:  مسألة
 :هي  ثمانيةشروط الذكاة 

 يكَِّذأهلية الُم( 1)
 قصد التذكية(  2)
   اآللة(  3)
 قطع الحلقوم والمريء والودجين(  4)
 التسمية(  5)
 أال يذبح لغير اهلل( 6)
 أال يذكر اسم غير اهلل عليها( 0)
 أن يكون الذبح مأذونًا فيه شرعًا( 1)

 ؟ الُمَذكِّيأهلية ما المقصود ب: مسألة 
]*[ العقل، والدين: أن يجتمع فيه وصفان  :المقصود بأهلية الُمَذكِّي 

 لذََّكاِةِاطو ُشرَو
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العقل معروف، وهو ما يعقل به اإلنسان األشياء، وضد العاقل َمن ال عقال   ( :أواًل العقل ) 
ه، وال له، سواء كان مجنونًا، أو ُمَبْرَسمًا، أو َسكرانًا، أو دون التمييز، المهم أنه ال عقل لا 

 .تمييز، فهذا ال تصح ذكاته
فلو أن طفاًل دون التمييز أمس  عصفورًا وذبحه فإن هذا العصفور ال يحل؛ ألنه غير عاقل، 

 .ولو أن مجنونًا سطا على شاٍة، وذبحها في رقبتها فإنها ال تحل؛ ألنه ليس له عقل
 ولماذا يشترط العقل؟

، والفعل [ 3: المائدة]{{ َإالَّ َما َذكَّْيتوْم}}: يقول ألنه ال بد من قصد التذكية؛ ألن اهلل :الجواب
 .ال بد فيه من قصد، وغير العاقل ليس له قصد

 يهودّيًا، أو نصرانّيًا: أي« وهو أن يكون مسلمًا  أو كتابّيًا (ثانيا الدين )
َباتو َوَطَعاُم الَِّذيَن اُلَيْوَم ُأِحلَّ َلكوُم الطَّيِّ}}: فإن اليهودي والنصراني تحل ذبيحتهما؛ لقوله تعالى

، قال ابن عباس ا رضي اهلل عنهما  [ 5: المائدة]{{ ُأوتووا اُلِكَتاَب ِحلٌّ َلكوْم َوَطَعاُمكوْم ِحلٌّ َلُهْم
طعامهم ذبائحهم، وهذا أمر معلوم؛ ألننا لو فسورنا الطعام هنا باالخبز،  : ا في تفسير اآلية

ابيين وغير الكتابيين، فإن غير الكتابيين ا أيضاًا   والتمر، وما أشبهه لم يكن فرق بين الكت
ا يحل لنا أن نأكل خبزهم، وتمرهم، وما أشبه ذل ، فالمراد بطعاامهم ذباائحهم، وإنماا    

 .أضافه إليهم؛ ألنهم ذبحوه لَيُطَعموه
أن النبي كان يأكل ذبائح اليهود، فقد أهدت إليه امرأة شاًة في خيبر فقبلها ومن السنة  
أن يهودية أتت النبي بشااة    (الثابت في الصحيحين  بن مال  رضي اهلل عنه أنسحديَّ )

فما زلت أعرفها فاي لهاوات   (. ال: )أال نقتلها؟ قال: مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل
 .رسول اهلل 

، وأكال   ، ودعاه يهودي إلى خبز شعير، وإهالٍة سنخة وهي الشحم المتغير المنتن، فقبال 
سالم، وثبت ا أيضًا ا في الصحيح أن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عناه    عليه الصالة وال

 أخذ جرابًا من شحم ُرمي به في خيبر، فالتفت فإذا النبي وراءه يضح ، وهذه سنة إقرارية
طعام الذين أوتوا الكتاب كل ما اعتقدوه طعامًا، وإن لم يكن على الطريقة : هل نقول: مسألة

 اإلسالمية؟
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الصواب الذي عليه جمهور العلماء ، وأنه ال بد أن يذكى وينَهر الدم فياه،   ال، بل :الجواب
 وال بد أن يسمى اهلل عليه

تنبيه :    ،وقد شك  بعض الناس في عصرنا في حل ذبيحة اليهاودي والنصاراني
: إنهم اآلن ال يدينون بدين اليهود، وال النصارى، وهذا ليس بصواب، نعم إن قاالوا : وقال

إنهم يدينون : ن بهذه األديان، وال نعتبرها دينًا، فإن ردتهم واضحة، أما إذا قالوانحن ال ندي
بها، ولكن عندهم شركًا، فإن ذل  ال يمنع، بدليل أن اهلل ا تعالى ا أنزل ساورة المائادة،     

َلَقاْد  }}: وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليَّ، وكفَّرهم بذل ، فقال سبحانه
: ، وفي نفس هذه السورة قال سابحانه [ 03: المائدة]{{ ِذيَن َقالووا َإنو اللََّه َثاَلَّو َثاَلَثٍةَكَفَر الَّ

، فالقرمن نزل بعد أن غيوروا وبدولوا، بل [ 5: المائدة]{{ َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوتووا اُلِكَتاَب ِحلٌّ َلكوْم}}
إنهام  : ذا، فما دام هؤالء يقولونبعد أن كفروا، ومع ذل  أحل ذبائحهم ونساءهم، وعلى ه

يدينون بدين النصارى، أو بدين اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى، ولو كاان عنادهم   
 .إنهم مرتدون: تبديل وتغيير، ما لم يقولوا

 هل تصح ذكاة من يعبد وثنًا، أو ملكًا، أو نبيًا ؟ : مسألة 
ال كتابي، فالذي يعبد وثنًا، أو ملكًا، أو ، فال تصح ذكاته؛ ألنه ليس بمسلم ومن يعبد األوثان

 نبيًا ال تصح ذكاته،
 ما المقصود بقصد التذكية للُمَذكِّي ؟: مسألة 

يقصد التذكية للحيوان ، فإن لم يقصادها، مثال لاو أن     :المقصود بقصد التذكية للُمَذكِّي 
هو بقوة اتكائه على إنسانًا أمس  بسكيٍن ليقطع حباًل، وكان الحبل مرتفعًا على رقبة شاٍة، و

الحبل انقطع الحبل بسرعة، ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها، فال تحل؛ ألناه لام   
 .يقصد التذكية

لكال  بالنيات وإنما األعمال  إنما : ) قال أن النبي ( حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين ) 
ورسوله، ومن كانات  امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل 

 ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
 ما هو تعريف النية ؟  : مسألة 

 . العزم على فعل العبادة تقربًا إلى اهلل تعالى  :النية شرعا 
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تنبيه :  النية محلها القلب ال دخل للسان فيها ، فمن تلفظ بلسانه في النية فقد ابتدع
 . دين اهلل ، واستحدَّ في الدين بعد إكماله في 

بسم : لو أن رجاًل صال عليه جمل، وكان معه سيف، فأراد أن يدافع عن نفسه فقال: مسألة
 اهلل، وضربه دفاعًا عن النفس؛ حتى أصاب منحره، أو مذبحه، فهل يحل أو ال؟

ولهذا ال يهمهام أن  ، بل قصد الدفاع عن نفسه، ألنه ما قصد التذكية؛ هذا ال يحل: الجواب
ما دام صال علّي : يضربه في رقبته، أو في رأسه، أو في ظهره، أما لو قصد التذكية، وقال

 .فسأذبحه ذبحًا، وقصد التذكية مع قصد دفع الصول فإنه يحل 
 ما المقصود باآللة  ؟: مسألة 

صح الخناق،  ،  أن يكون الذبح بآلة، فال ي المقصود باآللة  التي هي من  شروط حل الذكاة
أن يرديها من الجبل حتى تموت ا وال الحذف بأن يحذفها بشيء حتاى   : وال التردية ا أي 

تموت، وال الضرب، فكل هذا ال تحل به الذبيحة، بل ال بد من ملة، وال بد في هذه اآللة من 
 أن تكون محدودة

له حد فال تحل  له حد يقطع، أما إذا لم يكن: أي «فتباح الذكاة بكل محدد من حديد وحجر »
الذكاة به، فلو صعقها بالكهرباء فال تحل؛ ألنها غير محددة، وال تنهر الدم، وال بد من ملاة  

 .تجعله يسيل: محدودة تنهر الدم، أي
فإذا كاان الحجار   . سواء كان المحدد من حديد، أم حجر: أي : «محدد من حديد وحجر »

 .ت الذكاة بهمحددًا ومررت به على الرقبة حتى ينهر الدم أصبح
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رافع بن خديج رضي اهلل عنه حديَّ )
أما السن فعظام، وأماا   : ما أُنَهَر الدوَم وذوكر اسم اهلل فكل، ليس السن والظفر، وسأحدث  

وأصبنا َنْهَب إبل وغنم، فندو منها بعير فرماه رجل بساهم فحبساه،   (. الظفر فُمَدى الحبشة
إنو لهذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاافعلوا باه   : )ل رسول اهلل فقا
 (.هكذا
 هل تحل الذكاة بالذهب؟ : مسألة

 .الصحيح أنها تصح مع اإلثم؛ ألنه حرام
 بح بحجر ؟ذاذكر الدليل على جواز ال: مسألة 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      911 

ن امرأة ذبحات شااة   أ (الثابت في صحيح البخاري كعب بن مال  رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 .بحجر، فسئل النبي عن ذل ، فأمر بأكلها

 ما هي العلة في عدم الذبح بالسن أو الظفر ؟: مسألة 
المراد كل ِسنٍّ وظفر، ولو كان محددًا، وعلاى هاذا فماا يفعلاه      « ليس السن والظفر »

ّدًا، الصبيان من قطع رقبة العصفور بأظفارهم، ثم يأكلونه حرام، حتى لو كان الظفار حاا  
ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكْل، إالَّ السن والظفر، أما السن فعظام، وأمواا   »: لقوله 

 .جمع مدية، وهي السكين، والحبشة معروفون: وُمدى«  الظفر فُمدى الحبشة
 . ، والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاألن التعليل واضح 

 الظفر فمدى الحبشة ؟ما معنى وأما : مسألة 
فيه إشكال؛ ألننا لو فرضنا أن للحبشة مدى وسكاكين  «وأما الظفر فمدى الحبشة»: وقوله 

خاصة بهم، ال يستعملها إالَّ هم، فهل تصح التذكية بها؟ ألن غير الظفر وإن كاان حديادًا   
النااس   يصنعونه على صفة معّينة ال يصنعها إاّل هم، ال يقتضي أن يكون خاصًا بهام؛ ألن 

يذبحون بالمحدد في كل مكان، لكن الذين جعلوا أظفارهم مدى هم الحبشة؛ ولهذا ال يقصون 
أظفارهم بل يتركونها تكبر حتى تطول، ويذبحون بها كل ما يمكن ذبحه بها، وبنااًء علاى   

 : إن النبي نهى عن الظفر؛ ألنها مدى الحبشة، ألن فيه مفسدتين: ذل  نقول
ا األظفار ملة للذبح لفاتنا مشروعية القص لألظفار، وفي ذل  مخالفاٌة  أننا لو جعلن :األولى
 .للفطرة
 .أنه بذل  يشبه سباع الطير، ونحن نهينا أن نتشبوه بالحيوانات :الثانية

إنه يتضمن مشابهة الكفار؛ ألن الحبشة في ذل  الوقت كانوا كفارًا، : ويمكن أن نقول أيضًا
شة ال يظهر أنهم كلهم أهل كتاب وعلى فرض أنهم كلهام  والتشبه بالكفار محرم وأهل الحب

 .أهل كتاب فإن التشبه بأهل الكتاب فيما يختص بهم محرم منهي عنه
 ما حكم الذبح باألسنان التركيبية؟ : مسألة

، وإن كانت من غير العظام فيجوز الذبح بها، هذا إذا كانت إن كانت من عظم فعلى الخالف
كانت مركبة على الفم فال يجوز؛ ألنه ياتلطخ بالادم الانجس،    غير مركبة على الفم، فإن 

 .ويكون متشبهًا بالسباع
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 ما هو الحلقوم والمريء والودجين ؟: مسألة 
 .ودجان، وحلقوم، ومريء: في الرقبة أربعة أشياء

 .عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء، ويسميان الشرايين :«الودجان»
 .مجرى النفس :«الحلقوم»
 .مجرى الطعام والشراب «مريءال»

، وهذا من حكمة اهلل ا تعالى ا أن جعله قصبة؛ ألن الحلقاوم لاو     والحلقوم قصب مضلَّع
كان كالمريء لم يخرج النفس، ولو خرج لكان بمشقة شديدة، لهذا جعله اهلل قصبة، وجعله 

حانه سبحانه ذا أضالع، ألجل سهولة المضغ، وسهولة تنزيل الرأس ورفعاه، واهلل ا ساب   
 .وتعالى ا حكيم ورحيم

 .والحلقوم أعلى من المريء من جهة الجلد، أما من جهة الرقبة فالمريء أعلى
 لماذا يشترط قطع الحلقوم والمريء في الذبح ؟: مسألة 

 يشترط قطع الحلقوم والمريء في الذبح ألن بقطعهما فقد الحياة،  
الذبح، وهو معروف عند العارب،   والدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء أن هذا هو

أن الذابح يأتي على الرقبة فيقطع الحلقوم والمريء، وتعليال مخار أن باذهابهما ذهااب     
 الحياة، فإذا انفتح الحلقوم مات الحيوان،

وكذل  المريء مجرى الطعام والشراب، فإن الطعام مادة الحياة كما أن النفس مادة الحياة، 
 .قطعهما واجبًافبقطعهما تزول الحياة، فكان 

 لماذا يشترط قطع الودجين في الذبح ؟: مسألة 
وال رياب  «  ما أنهر الدم»: يشترط قطع الودجين لقوله   :والدليل على اشتراط الودجين 

 .عند كل عارف أنه ال يكون إنهار الدم إال بقطع الودجين 
تنبيه :  [ عاة فاي بئار،    ذكاة ما ُعِجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشاة، والواق

 [ ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه
مثل أن يلحق « بجرحه في أي موضع كان من بدنه»فذكاته : أي« ما عجز عنه من الصيد»

اإلنساُن ظبيًا، ويعجز عنه، فيرسل عليه السكين، فتضربه في بطنه حتى يموت، فإنه يحل، 
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[ 16: التغاابن ]{{ قووا اللََّه َما اْساَتَطْعتومْ َفاتَّ}}: مع أن الذبح ليس في الرقبة، لكن اهلل يقول
 .وأنا لم أستطع أكثر من ذل 

 : وكذا النع  

أحيانًا تشرد اإلبل حتى ال يستطيع اإلنسان أن يمسكها، فماذا يصنع بهاذه؟  « المتوحشة»: 
: حكمها حكم الصيد، تحل بجرحها في أي موضع من بدنها، ودليل ذل  قوله تعاالى : نقول
، وألنه ندو بعيٌر من إبل القوم، والنبي معهم، فرماه رجل بساهٍم  {{وا اللََّه َما اْسَتَطْعتوْمَفاتَّقو}}

إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ندو »: فحبسه، فقال النبي ا عليه الصالة والسالم ا  
فاصنعوا »يعني شرد حتى لم تتمكنوا منه « ما ندو عليكم»: ، فقوله«عليكم فاصنعوا به هكذا

ارموه بالسهام، وألن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصايب،  : أي« به هكذا
 .وهذا مثله، كما أشار إليه النبي عليه الصالة والسالم

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رافع بن خديج رضي اهلل عنه حديَّ )
أما السن فعظام، وأماا   : الظفر، وسأحدث ما أُنَهَر الدوَم وذوكر اسم اهلل فكل، ليس السن و 

وأصبنا َنْهَب إبل وغنم، فندو منها بعير فرماه رجل بساهم فحبساه،   (. الظفر فُمَدى الحبشة
إنو لهذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاافعلوا باه   : )فقال رسول اهلل 

 (.هكذا
 الواقعة في بئر كيف نذكيها ؟:  مسألة 
، وتحل؛ وعلة ذل  العجز عن ذبحها في بئر نرميها بالسهم في أي موضع من بدنها الواقعة

 .على الوجه المعتاد
فتكون أدلة هذه المسألة هي األدلة السابقة، إالَّ أن األدلة السابقة فيما ُعِجَز عناه َعاْدوًا،   

 وهذه فيما عجز عنه بالنسبة إلينا
  . ألننا ال ندري أمات بالماء أم بالسهم«  رأسه في الماء ونحوه فال  يحلإال أن يكون »
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديَّ عدي ابن حاتم )

إذا رميت بسهم  فاذكر اسم اهلل ، فإن وجدته قوتل فكل إال أن تجده قد وقع في المااء فاال   
 .تأكل فإن  ال تدري الماء قتله أم سهم  

المناع ا؛ ألنناا ال    : ، فُيغلَّب جانب الحظار ا أي  ندنا مبيح وحاظرال يحل؛ ألنه اجتمع ع]
 .[ندري أيهما الذي حصل به الموت
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أننا لو تيقنا أن الذي قتله السهم لحلَّ، وكيف أدري؟ وهذه العلة تدل على 
بأن يكون الماء قلياًل ال يغرقه، أو أراه قد رفع أنفه يتنفس، ويكاون الساهم قاد     :الجواب

وهل يلزم أن ينزل إليه في . به مثاًل، فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الماءأصابه في قل
 البئر ويذبحه كالمعتاد؟

 .أنه قد ال يمكنه ذل  فلربما أنه بنزوله يموت الحيوان وحينئٍذ يفوت عليه :والجواب
 اذكر الدليل على اشتراط التسمية ؟ : مسألة 

{{ ا ذوِكَر اْسُم اللَّاِه َعَلْياِه َإْن كوُناتوْم ِبآَياِتاِه ُماْؤِمِنيَن      َفكولووا ِممو}}: ودليل ذل  قوله تعالى
َوَما َلكوْم أ الَّ َتْأكولووا ِمموا ذوِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصول  َلكوْم َما }}: ، وقوله تعالى[ 111:األنعام]

َواَل َتْأكولووا ِمموا َلاْم  }}: ، وقوله عّز وجل[ 119: نعاماأل]{{ َحروَم َعَلْيكوْم َإالَّ َما اْضطوِرْرتوْم َإَلْيِه
 [ .121: األنعام]{{ ُيُذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَإنَُّه َلِفْسٌق

قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رافع بن خديج رضي اهلل عنه حديَّ )ومن السنة 
أما السن فعظام، وأماا   : ن والظفر، وسأحدث ما أُنَهَر الدوَم وذوكر اسم اهلل فكل، ليس الس :

وأصبنا َنْهَب إبل وغنم، فندو منها بعير فرماه رجل بساهم فحبساه،   (. الظفر فُمَدى الحبشة
إنو لهذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاافعلوا باه   : )فقال رسول اهلل 

 (.هكذا
« ما»و« ..ما أنهر الدم»: فقال« اهلل عليه فكوْلما أنهر الدم وذوكر اسم »  قوله  :الشاهد 
َفَشرط لحل األكل التسمية، كسائر الشروط ألن الشرط ال يصحل المشروطو بدوناه،  . شرطية

وكما لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيًا أو جاهاًل فإنها ال تحل، فكذل  إذا تار  التسامية؛ ألن   
وهذا اختيار شايخ اإلساالم ابان    « يه فكلما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عل»: الحديَّ واحد

 .تيمية، وهو الصحيح
 ( الثابت في الصاحيحين  بحديَّ عائشة ا رضي اهلل عنها ا  )ويمكن أن يستدل ا أيضًا ا   

يا رسول اهلل، إن قومًا يأتوننا باللحم، ال ندري أذكروا اسم اهلل علياه أم ال؟  : أن قومًا قالوا
ذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر اسم فإن ه« َسملوا أنتم وكلووا»: فقال

ال ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال؟ يعني فهل نأكله أو ال؟ : اهلل عليه ال يؤكل، ولهذا قالوا
 .« سموا أنتم وكولوا»: فقال 
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 هل ُيشرع أن يذكر اسم الرسول هنا؟: مسألة
؛ ألن هذا «والصالة والسالم على رسول اهللباسم اهلل، »: ال يشرع؛ وعليه فال تقل :الجواب

 .مقام إخالص هلل عّز وجل، فال ينبغي أن ُيذكر مع اسمه اسُم غيِره
 لو نسي التسمية فما الحكم ؟ : مسألة 

 .[ 121: األنعام]{{ َواَل َتْأكولووا ِمموا َلْم ُيُذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَإنَُّه َلِفْسٌق}}: يقول اهلل تعالى 
« ..ما أنهار الادم  »: فقال« ما أنهر الدم وذوكر اسم اهلل عليه فكوْل»: قول النبي  ومن السنة

َفَشرط لحل األكل التسمية، كسائر الشروط ألن الشرط ال يصحل المشاروطو  . شرطية« ما»و
 بدونه، وكما لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيًا أو جاهاًل فإنها ال تحل، فكذل  إذا تر  التسمية؛

وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابان  « ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل»: ألن الحديَّ واحد
 .تيمية، وهو الصحيح

لو جاءنا لحم من القصوابين ا الجزارين ا المسلمين فهل يشترط أن نعلام أنهام     : مسألة 
 ؟ سموا

وال نقول شايئًا،   ، ومع ذل  ال يشترط، بل نشتري ونأكلال، واحتمال أنهم لم يسموا وارٌد 
أن األصل في الفعل الصادر من أهله الصحة، ما لم يقم دليل الفسااد،  : فهذه قاعدة مطَّردة

كأنه يشير إلى نقاٍد الذع  « سموا أنتم وكلوا»: والرسول ا عليه الصالة والسالم ا لما قال  
ناتم غيار   لستم مكلفين بفعل غيركم، والذبح ليس فعلكم بل فعل الغير، وأ: لهم، كأنه يقول

مسؤولين عنه، ولكنكم مسؤولون عما تفعلون أنتم، فأنتم سموا وكلوا، وهذا واضح لمان  
 .تأمله

 اذكر الدليل على أنه يشترط للذبح أن يكون الذبح مأذونًا فيه شرعًا ؟ : مسألة 
فإن كان غير مأذون فيه شرعا فال يحال ،   يشترط للذبح أن يكون الذبح مأذونًا فيه شرعًا

ي حال اإلحرام، أو الصيد في الحرم، فإذا ذبح الُمْحِرم صيدًا فهو حرام، وإن تمت كالصيد ف
{{ َوُحرَِّم َعَلْيكوْم َصْيُد اُلَبرِّ َما ُدْمتوْم ُحُرًماا }}: الشروط؛ ألنه لم يؤذن فيه شرعًا، لقوله تعالى

أهادى   أنه( الثابت في  الصحيحين  الصعب بن جثامةحديَّ )، ومن السنة [ 96: المائدة]
:  قالحمارًا وحشيًا وهو بألبواء ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه    إلى رسول اهلل 

 ( إنَّا لم نرده علي  إال أنَّا ُحرم ) 
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 «إنا لم نرده علي  إال أننا حرم» : قوله الشاهد
 .ُمْحِرمون، وقد صاده الصعب بن جثامة للنبي : أي

 أال يذبح لغير اهلل ؟وط الذكاة الشرعية اذكر الدليل على أنه من شر: مسألة 
فإن ذبح لغير اهلل فهي حرام، ال تحل، حتاى   أال يذبح لغير اهللمن شروط الذكاة الشرعية  

وإن سمى اهلل، بأن ذبح لصنم، أو لسلطان، أو لرئيس، أو لولي، أو ألي أحد، ذبحًا يتقرب 
ُحرَِّمُت َعَلْيكوُم اُلَمْيَتةو َوالادوُم َوَلْحاُم   }}: إليه به، ويعظمه به، فإن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى

َكل  السوُبُع َإالَّ اُلِخُنِزيِر َوَما ُأِهلَّ َلَغْيِر اللَِّه ِبِه َواُلُمُنَخِنَقةو َواُلَمْوقووَذةو َواُلُمَتَردَِّيةو َوالنَِّطيَحةو َوَما أ 
يعني على األصنام، فما ذباح عليهاا فهاو    [ 3: المائدة]{{ َما َذكَّْيتوْم َوَما ذوِبَح َعَلى النُُّصِب

 .حرام
 :ما يلي ومن السنة الصحيحة 

لعان  قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهحديَّ علي بن أبي طالب ) 
اهلل من ذبح لغير اهلل ولعن اهلل من موى محدثا ولعن اهلل من لعن والديه ولعن اهلل من غير 

 . المنار
 على الذبيحة ؟ اسم غير اهللكر الدليل على أنه ال يجوز أن يذكر اذ: مسألة 

غير اهلل عليها، فإن ذكر غير اسم اهلل عليها فهي حرام، سواء ذكره  ال يجوز أن يذكر اسم
، وأصال  [ 3: المائادة ]{{ َوَما ُأِهلَّ َلَغْيِر اللَّاِه ِباهِ  }}: مفردًا، أو مع اسم اهلل؛ لقوله تعالى

باسام  : وت، فإذا أهل لغير اهلل بشيء من الذبائح فهي حرام، مثل أن يقولاإلهالل رفع الص
المسيح، أو باسم الولي فالن، أو باسم النبي محمد ، أو باسم الشعب،  ، أو ما أشبه ذلا ،  
فإن الذبيحة حرام ال تحل؛ ألنه أهل لغير اهلل بها، فإذا انفرد بذكر غير اهلل فاألمر واضاح،  

َلَئْن أ ُشَرُكَت َلَيْحاَبَطنو َعَملواَ    }}:   إذا قارن العمل أحبطه قال تعالىوإن شار ؛ فألن الشر
، وعلى هذا فإذا ذوبحت الذبيحة على اسم غيار اهلل  [ 65: الزمر]{{ َوَلَتكووَننو ِمَن اُلَخاِسِريَن

 .منفردًا أو مشاركًا فإنها حرام ال تحل
، إذا  ْوقووَذةو َواُلُمَتَرّدَيةو َوالّنِطيَحةو َوَمآ أ َكال  الّساُبعُ  َواُلَمما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة : مسألة 

 أدركت وفيها حياة مستقرة فذوكِّيت فهل تحل ؟
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، إذا أدركات   َواُلَمْوقووَذةو َواُلُمَتَرّدَيةو َوالّنِطيَحةو َوَمآ أ َكال  الّساُبعُ   ما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة
ُحّرَمُت َعَلْيكوُم اُلَمْيَتةو َواُلّدُم َوَلْحُم اُلِخُنِزيِر َوَماآ  : )تعالى نها تحل لقولهوفيها حياة مستقرة فذوكِّيت فإ

: ساورة ( ]ا َذّكْياتومْ ُأِهلَّ َلَغْيِر الّلِه ِبِه َواُلُمُنَخِنَقةو َواُلَمْوقووَذةو َواُلُمَتَرّدَيةو َوالّنِطيَحةو َوَمآ أ َكل  الّسُبُع َإاّل َم
  [3:  المائدة
 .أي إال ما أدركتموه وفيه حياة فذكيتموه فليس محرم [ َإاّل َما َذّكْيتوْم ]تعالى  قوله: هدالشا
 التي التف على عنقها حبٌل ونحوه فخنقها ( :اُلُمُنَخِنَقةو )
 هي التي ُضِربت بشيٍء ثقيل( :َواُلَمْوقووَذةو)
 هي التي تسقط من شيٍئ مرتفع ( :َواُلُمَتَرّدَيةو)
 هي التي نطحها حيواٌن مخر برأسه  (َوالّنِطيَحةو)
 .كالذئب ونحوه  الّسُبُعهي التي  ( :َوَمآ أ َكل  الّسُبُع)

 ؟ حكم الذبح بآلة كالَّةما : مسألة 
 : لما فيه من تعذيب الحيوان يحُرم الذبح بآلة كالَّة

 .أصل الكلل بمعنى التعب، والكالة معناها التي أنهكها االستعمال، فلم تكن حادة
إن اهلل  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهشداد بن أوس حديَّ ) 

كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الاذبح وليحاد   
 .أحدكم شفرته فليرح ذبيحته 

]*[وهذا الحديَّ يقتضي تحريم الذبح بآلة كالة من وجهين: 
والَكُتب بمعنى الفرض؛ ألنه يطلق « إن اهلل كتب اإلحسان»: لرسول قالأن ا :الوجه األول

بال  . على األمر الواقع الالزم، إما شرعًا، وإما قدرًا، فال يأتي الَكُتب في الشيء المستحب
 .يأتي على الشيء الاّلزم

{{ ْرَض َيِرثوَها ِعَباِدَي الصوااَلُحوَن  َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزوُبوِر ِمْن َبْعِد الذُِّكِر أ نو األ }}: فقوله تعالى
 [ .21: المجادلة]{{ َكَتَب اللَُّه أل  ُغِلَبنو}}: ، وقوله تعالى[ 105:األنبياء]

: البقارة ]{{ كوِتَب َعَلْيكوُم الصَِّياُم}}: فهذه كتابة قدرية، أما الكتابة الشرعية فمثل قوله تعالى
َوَكَتْبَناا  }}، و[ 103: النسااء ]{{ َلى اُلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا َمْوقووًتاَإنو الصواَلَة َكاَنُت َع}}، و[ 113
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{{ كوِتَب َعَلْيكوُم اُلِقَصااُص ِفاي اُلَقُتَلاى   }}، و[ 45: المائدة]{{ َعَلْيِهْم ِفيَها أ نو النَُّفَس ِبالنَُّفِس
 .وأمثال ذل [ 101: البقرة]

جعنا إلى االصطالح الشارعي وجادنا   فإذا ار« كتب اهلل اإلحسان على كل شيء»: وقوله 
عاام،  « ...كتب اإلحسان على كال شايء  »: الكتابة ال تكون إال في الشيء الالزم، وقوله

إذا قتلتم فأحسانوا القتلاة، وإذا   »: ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه، فقال
 .« ذبحتم فأحسنوا الذبحة

م هنا لألمر، واألصل في األمر الوجوب، الال« وليحد أحدكم شفرته»: قوله :الوجه الثاني
فألن الذبح باآللة الكالة فيه : وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة حرامًا، ومن النظر

إيالم للحيوان بال حاجة، وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الذبح باآللة الكالاة  
ما أنهر الدم وذكر اسام اهلل علياه   »: ه ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حالل؛ لعموم قول. حرام
 .« فكل

 هل السنة في اإلبل الذبح أم النحر ؟: مسالة 
 . معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها اإلبل أن تنحر قائمة نحر السنة في

وأصحابه :أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  عبد الرحمن بن سابط رضي اهلل عنهحديَّ ) 
 . نحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمهاكانوا ي
 ما هي ذكاة الجنين ؟: مسألة 

  ذكاة الجنين ذكاة أمه أن الذي دلت عليه السنة الصحيحة القول الصحيح
ماا الثابات فاي    بن عبد اهلل رضاي اهلل عنه جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . ذكاة الجنين ذكاة أمه: قال  أن النبي ( صحيحي أبي داوود و الترمذي 
 الولد في البطن[ :  الجنين]

 .أن ذبح أمه ُيغني عن ذبحه [  ذكاة الجنين ذكاة أمه]معنى 
 هل يستحب أن توجه الذبيحة نحو القبلة  ؟: مسألة 

 .يستحب أن توجه الذبيحة نحو القبلة   أنه الذي دلت عليه السنة الصحيحة القول الصحيح
ما الثابت في صحيح بن عبد اهلل رضي اهلل عنهجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما َّ حدي) 

ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال إني : قال ( أبي داوود
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وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشاركين  
ياي ومماتي هلل رب العالمين ال شري  له وبذل  أمارت وأناا مان    إن صالتي ونسكي ومح

    . المسلمين اللهم من  ول  عن محمد وأمته باسم اهلل واهلل أكبر ثم ذبح
 

 

 

 

 

أن  :( الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة  رضي اهلل عنهأبي سعيد الخدري حديَّ )
تنح حتى أري  فأدخل رسول اهلل يده بين  رسول اهلل مر بغالم يسلخ شاة فقال له رسول اهلل

بها حتى توارت إلى اإلبط وقال يا غالم هكذا فاسلخ ثم مضى وصالى   َسَحالجلد واللحم فَد
  . للناس ولم يتوضأ

 .الدحس إدخال اليدين بين جلد الشاة ولحمها  ( :َسَحفَد)
 
 
 
 
 
 

 ماهي اأُلْضِحَية ؟: مسألة 
يوم النحر وأياام التشاريق   ( اإلبل والبقر والغنم)هيمة األنعام هي ما ُيذبح من ب : اأُلْضِحَية

 .تقربًا إلى اهلل تعالى 
 ماهي اأُلْضِحَية ؟: مسألة 
 سنة على الصحيح  اأُلْضِحَية

مان رأى   :قاال   أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه حديَّ أم سلمة) 
 .ه وال من أظفاره حتى يضحي هالل ذي الحجة وأراد أن يضحي فال يأخذ من شعر

فعلَّق األضحية على اإلرادة وهذا يادل علاى عادم     [وأراد أن يضحي]   قولهه   :الشاهد 
 .الوجوب ألن الواجب ملزم ال يتعلق بكون  تريد أم ال 

 السلخ الذي على السنة 
 

 اأُلْضِحَيةَباُب  
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 كان من :قال  أن النبي ( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه )
   .  مصالنا يقربن فال يضح لم و سعة له

 هل األضحية مشروعة لألحياء أم األموات ؟: مسألة 
وال أصحابه أنهم ضاحوا   لم ُيرَو عن النبي  إذ األضحية مشروعة لألحياء دون األموات

مات له أوالد من بنين وبنات ومات  لاه زوجاات وأقاارب     عن األموات  ، فإن النبي 
رضي اهلل عنه وبناته الثالَّ ولم ُيَضح عنهم ، يحبهم كخديجة رضي اهلل عنها وعمه حمزة 

قواًل أو فعاًل ألنه أحرص النااس علاى    ولو كان هذا من األمور المشروعة لبينه النبي 
الخير وأعلم الناس بما ُيجيزه الشرع ، وإنما يضحي اإلنسان عنه وعن أهل بيته وتجازئ  

 .الشاة في ذل  
كاان   :قاال   أن النبي ( ي صحيح الترمذي الثابت ف رضي اهلل عنه حديَّ ابن مسعود) 

 . ُيَضّحي بالّشاِة عنُه وعن أهِل َبْيِتِه فيأكلوون وُيُطِعموَن  في عهد النبي  الّرجُل
 
 
 
 
أمر بكبش أقرن يطأ  أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه عائشةحديَّ ) 

ى به فقال لها يا عائشة هلماي  في سواد ويبر  في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضح
المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسام  

 .  اهلل اللهم تقبل من محمد ومل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به
 
 
 

 ما هي شروط األضحية ؟: مسألة 
]*[ شروط األضحية ما يلي : 
 (اإلبل والبقر والغنم)أن تكون من بهيمة األنعام ( 1)

 عن أمتهضحى عنه وعن مله و النبي 
 

 شروط األضحية
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ّلَيُشَهُدوُا َمَناِفَع َلُهْم َوَيُذكوُروُا اْسَم الّلِه ِفَي أ ّياٍم ّمْعلووَماٍت َعَلَى َماا َرَزَقُهاْم ّمان    : )قال تعالى
 [21: الحج : سورة( ]َبِهيَمِة األُنَعاِم 
اهلل لمن يضح إال من بهيمة األنعام ، ومن عمل عمااًل لايس علياه أمار      وألن النبي 

 .ورسوله فهو مردود 
من عمل عمال لايس علياه    :قال  أن النبي ( في  صحيح مسلم الثابت  لحديَّ عائشة)

   . أمرنا فهو رد 
 : أن تبلغ السن المحدد شرعا ( 2)

 وهو ما له ستة أشهر :  (جذعة من الضأن)وهي 
 .بل وهو سنة للماعز ، وسنتان للبقر ، وخمس سنوات لإل:   (وثني مما سواه )
ال  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ ) 

 . تذبحوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
تنبيه :  أي ُمُثِنية أي ثنية :  مسنةمعنى. 
 :أن تكون سليمًة من العيوب ( 3)
قال  أن النبي ( الثابت في صحيح السنن األربعة رضي اهلل عنه البراء بن عازب حديَّ ) 
 ُنيَِِّبا  اُءها والعرَجمرُض ُنيَِِّب ا والمريضةوَهُرَوَع ُنيَِِّب اُءَرْوال تجوز في األضاحي الَع أربٌع:  
 . نقيالتي ال تو ها والكسيُرظلُع

 ظاهر ( : ُنيَِِّب (
 أي عماها في عين ( :اَهُرَوَع)
 عتلفالتي ال ت ( :والمريضةو)
 . أي عرُجها وهوأن يمنعها من المشي  ( :هاظلُع ُنيَِِّب)
 أي بيِّنة الكسر التي ال تقدُر على المشي (  :والكسيُر)
 .التي ال ِنقي لها وهو مخ الساق  ( :نقيالتي ال تو)
 :أن تكون في وقت الذبح ( 4)

 أي بعد صالة عيد األضحى كما بينت ذل  السنة الصحيحة 
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  النباي خطبنا  :قال (الثابت في الصحيحين ضي اهلل عنه رضي اهلل عنه البراء رحديَّ )
إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله : )في يوم النحر فقال

فقام (. فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدومه ألهله، ليس من النُُّس  في شيء
اذبحها ولن تجزي عان أحاد   : )فقال. إن عندي َجذعة: وقد ذبح، فقالأبو ُبردة بن ِنَيار، 

 (.بعد 
 في شيء الذبحليس من أي :  (ليس من النُُّس  في شيء)
 .أمره باإلعادة تصحيحًا لخطأه   وذل  ألن النبي:  (ولن تجزي عن أحد بعد )

 عن كم توجزئ البدنة أو البقرة ؟: مسألة 
، وعلى هذا فإن ُسبع بدناة أو   سبعة أو البقرة توجزئ عندلت السنة الصحيحة أن البدنة 

 .ُسبع بقرة توجزئ عن الرجل وأهل بيته مكان الشاة 
نحرناا ماع   : قال  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهجابر بن عبد اهلل حديَّ )  

 . رسول اهلل  عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
 اء في الضحية ؟هل توجزئ العضب: مسألة 

هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ، وهي تجزئ في األضحية إال أنها مكروهاة   :العضباء 
 على الصحيح 

أَمَرَناا  »: قال( الثابت في صحيح السنن األربعة  علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهحديَّ )
 . أْن َنْسَتُشِرَف اُلَعْيَن َواألذوَن رسوُل اهلل 

 
 
 

 توَوَزع اأُلضحية ؟كيف : مسألة 
 (يأكل الثلَّ ويتصدق بالثلَّ ويهدي الثلَّ) ُيَسُن في اأُلضحية أن توقسم أثالثا

( َفكولووُا ِمُنَها َوأ ُطِعُماوُا اُلَباآَئَس اُلَفِقيارَ   : )تعالى والدليل على أنه يأكل منها ويتصدق قوله
 [21: الحج : سورة]

 كيف توَوَزع اأُلضحية
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كنا ال نأكال مان    :قال  (في الصحيحين  الثابتجابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديَّ )
 (.كلوا وتزودوا: )لحوم بدننا فوق ثالَّ منى، فرخص لنا النبي  قال

 :والدليل على إهداء الثلَّ 
 تهاادوا  : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 

   .  تحابوا
ي فهل يجوز له أن يأخذ من شاعره وال  من رأى هالل ذي الحجة وأراد أن يضح: مسألة 

 من أظفاره قبل أن يضحي ؟ 
وأراد أن يضحي فال يأخذ من شعره وال من أظفاره حتى يضاحي   من رأى هالل ذي الحجة

. 
مان رأى   :قاال   أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه حديَّ أم سلمة) 

 .وال من أظفاره حتى يضحي هالل ذي الحجة وأراد أن يضحي فال يأخذ من شعره 
 
 
 

 اذكر الدليل على استحباب ذبح األضحية بنفسه ؟: مسألة 
ضحوى النبي  بكبشاين أملحاين    :قال  (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديَّ )

 .أقرنين، ذبحهما بيده، وسموى وكبور، ووضع رجله على صفاحهما
 
  
 

 ما هي العقيقة ؟: مسألة 
 .هي الذبيحةو التي توذبح عن المولود ذكرًا كان أم أتثى  :العقيقة 
 ما حكم العقيقة ؟: مسألة 
 واجبة على القادر  :العقيقة 

 استحباب ذبح األضحية بنفسه
 

 العقيقةَباُب  
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  أن النباي   (الثابت في صحيح البخاري سلمان بن عامر الضوبيل رضي اهلل عنه حديَّ ) 
 (.مع الغالم عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه األذى) :قال 
 قال  أن النبي ( الثابت في صحيح السنن األربعة  رضي اهلل عنه بن جندب ةَرُمَس حديَّ)

 .سمى ه وُيرأُس قوَلْحُيكل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع َو :
 ما مقدار ما ُيذبح عن المولود ؟: مسألة 

 يذبح عن الغالم شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة 
 قال  أن النبي ( ا الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة نهرضي اهلل ع عائشةحديَّ )
   .  شاة الجارية عن ومتكافئتان  شاتان الغالم عن :
أي متساويتان في السن والحسن أو معادلتان لما يجب في   (متكافئتانعن الغالم شاتان   ) 

ن إذا وجاأ فاي   الزكاة في األضحية من األسنان مذبوحتان من قولهم كافأ الرجل بين بعيري
لبة هذا ثم لبة ذا  فنحرهما معًا ذكره الزمخشري وزاد أو مكافئتان دفعًا لتوهم أن ياتجن  
في أحديهما ويهون أمرهما فبين به أن تكون فاضلة كاملة وفيه تنبيه على تهذيب العقيقاة  

 . من عيوب األضحية 
ن الذكر واألنثاى فاي   على قاعدة الشريعة فإنه سبحانه فاضل بي  ( وعن الجارية شاة   )

اإلرَّ والدية والشهادة والعتق فكذا العق وال يعارضه أن فاطماة ذبحات عان الحسان     
  . والحسين كبشًا كبشًا ألن النبي  ذبح عن كل واحد كبشًا وذبحت أمهما

 إذا ُولد له غالم ولم يستطع إال ذبح شاة واحدة فهل يجزئ ذل  ؟: مسألة 
 :ويحصل بها المقصود وعليه ُيحمل الحديَّ اآلتي  الصحيح أن الشاة الواحدة توجزئ

عّق رساوُل   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  علّي بن أبي طالٍب رضي اهلل عنه)
عن اُلَحَسِن بشاٍة وقال يا فاطمةو اْحِلِقي رْأَسُه وَتَصاّدِقي ِبِزَناِة َشاْعِرِه ِفّضاًة،قال       اهلل 

 .« َهمًا أو بعَض ِدْرَهٍمَفَوَزَنُتُه، فكاَن َوْزَنُه ِدْر
 ، لكن إذا كان يستطيع فالشاتان أفضل 

 
 
 

 متى توذبح العقيقة
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 متى توذبح العقيقة ؟: مسألة 
 فإن فات ففي الرابع عشر فإن فات ففي الحادي والعشرين توذبح العقيقة يوم السابع

 قال  أن النبي ( الثابت في صحيح السنن األربعة  رضي اهلل عنه بن جندب ةَرُمَسحديَّ )

 .سمى ه وُيرأُس قوَلْحُيغالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع َو كل :
 تاذبح  العقيقة:قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه   بريدةحديَّ ) 

   .  عشرين و إلحدى أو عشرة ألربع أو لسبع
 من األيام  ( العقيقة تذبح لسبع   ) 
 يومًا   ( أو ألربع عشرة   )
يعني أنها تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي   : يومًا قال أحمد   ( إلحدى وعشرين  أو  )

أربع عشرة فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين وحكمه كونها في السبع أن الطفال ال يغلاب   
ظن سالمة بنيته وصحته خلقته وقبوله للحياة إال بمضي األسبوع واألسبوع دور يومي كما 

  . أن السنة دور شهري 
 

 
 
 

 ما ُيستحُب في حق المولود ؟: مسألة 
]*[ دلت السنة الصحيحة على أنه ُيستحُب في حق المولود أموٌر منها ما يلي: 
 :تحنيكه بتمرة ( 1)
ولد لاي غاالم،   : قال (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه االشعري أبي موسى حديَّ )

له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد فأتيت به النبي  فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا 
 .أبي موسى

 :سمى ه وُيرأُس قوَلْحُيَوأن ُيَعقَّ عنه يوم السابع ( 2)
  أن النباي  ( الثابت في صحيح السنن األربعاة   رضي اهلل عنه بن جندب ةَرُمَسحديَّ ) 

 .سمى ه وُيرأُس قوَلْحُيكل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع َو : قال

 ما ُيستحُب في حق المولود
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 :التصدق بزنة شعره فضة ( 3)
عّق رساوُل   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  علّي بن أبي طالٍب رضي اهلل عنه)

عن اُلَحَسِن بشاٍة وقال يا فاطمةو اْحِلِقي رْأَسُه وَتَصاّدِقي ِبِزَناِة َشاْعِرِه ِفّضاًة،قال       اهلل 
 .« ٍمَفَوَزَنُتُه، فكاَن َوْزَنُه ِدْرَهمًا أو بعَض ِدْرَه

اختيار اسٌم حسٌن له ، وأفضلها عبد اهلل وعبد الرحمن ، واستحباب التسمية بأساماء  ( 4)
 :األنبياء 

 :قال  أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهبن عمر حديَّ ) 
 . إن أحب أسمائكم إلى اهلل عبد اهلل وعبد الرحمن

قال  أن النبي ( بت في صحيح أبي داوود الثا رضي اهلل عنهي مَِّشأبي وهب الُجحديَّ ) 
تسموا بأسماء األنبياء وأحب األسماء إلى اهلل عبد اهلل وعبد الرحمن وأصادقها حاارَّ   : 
 . ةروام وأقبحها حرب وُمّموَه

 
 

 
 

 

 

 ماهو تعريف الصوْيِد ؟: مسألة 
 .هو  اقتناص حيوان حالل متوحش الطبع غير مقدور عليه :تعريف الصيد 

 هل الصيد حالل أو حرام؟: مسألة 
]*[الصيد يقع على ثالثة أوجه: 
، فهذا ال ش  في جوازه، وهو مما أحله اهلل ا عاّز    أن ُيصطاد للحاجة إليه واألكل :األول

َوَإَذا : )قال تعاالى  .وجل ا في كتابه، وثبتت به السنة عن النبي ، وأجمع عليه المسلمون 
 [2: مائدة ال: سورة( ]َحَلُلتوْم َفاْصَطاُدوُا

َيْسأ لووَنَ  َماَذم ُأِحلَّ َلُهْم قوْل ُأِحلَّ َلكوُم الّطّيَباتو َوَما َعّلْمتوْم ّمَن اُلَجَواِرِح ُمَكّلِبايَن  : )قال تعالى و
قووُا الّلاَه َإّن  توَعّلُموَنُهّن ِمّما َعّلَمكوُم الّلُه َفكولووُا ِمّمآ أ ْمَسُكَن َعَلْيكوْم َواُذكوُروُا اْسَم الّلِه َعَلْيِه َواّت

 [4: األية -المائدة : سورة( ]الّلَه َسِريُع اُلِحَساِب

 َباُب الصوْيِد
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ساألت النباي عان      :قاال   (الثابت في الصحيحين عدي بن حاتم رضي اهلل عنه حديَّ )
عدي بن حاتم رضاي اهلل  فقوِتل  هِضَرَعل، وإذا أصاب ِبكوه َفدَِّحإذا أصاب ِب: )اض، فقالِرْعالِم

إذا أرسلت كلب  وسَمْيت َفكول ، قلت فإن أكال ؟   : ؟ قال  أرسل كلبي: قلتف(. عنه فال تأكل
فأجد معه كلباا  فال تأكل فإنه لم ُيمس  علي  إنما أمس  على نفسه ، قلت أرسل كلبي : قال 
 (.يت على كلب  ولم تسم على اآلخرسمو فإن ال تأكل، ف: )قال ؟مخر

بحاجة إلى األكال، وإذا صااد الصايد    أن يصطاد على سبيل اللهو والعبَّ، وليس  :الثاني
تركه، فهذا مكروه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه؛ ألنه عبَّ، وإضاعة ماال، وإضااعة   

 .وقت
أن النباي  ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي رضي اهلل عنهبن عباس حديَّ ) 
  نمن سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتت: قال  . 
 غفال  باه  اهتم إذا ألنه أو والرقة الترحم عن الملهي لحرصه  (  غفل الصيد اتبع ومن  )

   ،  الرقة عن وانجذابه بالسباع لشبهه أو مصالحه عن
 بعاض  عان  يشغل قد ألنه منه واإلكثار الصيد مالزمة يكره  :  حجر ابن الحافظ قال ]*[

  يَّالحد هذا ودليله المندوبات من وكثير الواجبات
أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس، مثل أن يستلزم صيُدُه الادخول  فاي مازارع     :الثالَّ

الناس، وإيذاَءهم، وربما يكون فيه انتها  لحرماتهم، كالتطلع إلى نسائهم في أماكنهم، فهذا 
 .يكون حرامًا؛ لما يستلزمه من األذية للمسلمين

 هذا بالنسبة للصيد من حيَّ هو صيد،
 ي مثار الصيد ؟ما ه: مسألة 

، ويعطي اإلنسان نشاطًا وحيوية ال يعرفهاا  أما مثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرها
إال أهل الصيد، فتجدهم يجدون لذًة، وسرورًا، ومتعاة، وإن كاانوا يتعباون، ويطااردون     

 .الطيور، والحيوانات، ويخرجون إليها في الليالي القارسة، واأليام الحارة
ا في الصيد مصلحة تعلم الرمي، وتعلم الرمي من األمور المشروعة، قاال    كذل  ا أيضاً 

عقبة بان عاامر   حديَّ ) ، [ 60: األنفال]{{ َوأ ِعدلوا َلُهْم َما اْسَتَطْعتوْم ِمْن قوووٍة}}: اهلل تعالى
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وأعدوا لهم > !وهو على المنبر يقول  سمعت رسول اهلل :قال  (الثابت في صحيح مسلم 
 . أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي! <من قوة  ما استطعتم

 السالح، بذل  المراد أن يؤيد ، «الرمي القوة إن أال»:  هقول :الشاهد 
 
 
 
 

 ما هي شروط الصيد ؟: مسألة 
 :شروط الصيد ثمانية 

 .أن يكون الصائد من أهل الذكاة( 1)
 أن يقصد الصيد( 2)
 .نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في ملة الذبحاآللة وهي (  3)
وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ وال يحل  

 .ما قتل به والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة 
 أن يزجره فيزياد  إرسال اآللة قاصدًا  فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إال(  4)

 .في عدوه في طلبه فيحل
 التسمية(  5)
 أال يذبح لغير اهلل( 6)
 أال يذكر اسم غير اهلل عليها( 0)
 أن يكون الذبح مأذونًا فيه شرعًا( 1)

 ؟ أن يكون الصائد من أهل الذكاة ما معنى: مسألة 
وهاو الممياز    أن يكون الصائد من أهل الاذكاة،  : «أن يكون الصائد من أهل الذكاة معنى

  .العاقل المسلم، أو الكتابي، فصيد غير الكتابي من الكفار ال يحل، كما ال يحل ذبحه
ويتفرع على هذا أن يكون قاصدًا، فلو أن رجااًل يرماي علاى    ، وصيد غير العاقل ال يحل

هدف، من خرق، أو عمود، أو ما أشبه ذل ، فإذا بصيد يمر فقتله، فال يحل؛ ألنه ما قصده، 

 شروط الصيد
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و سمى على صيد فأصاب غيره حل؛ ألنه قصد الصيد، مثل أن يرى طيرًا على غصن لكن ل
شجرة، فيرميه قاصدًا هذا الطير، فإذا هو يصيد مخر على غصن مخر، فإنه يحل؛ ولهذا لو 

 .أنه رمى على ِفْرق من الطير، وأصاب عشرة جميعًا تحل؛ ألنه قصد الصيد
 ؟ الصائدما المقصود بأهلية : مسألة 

]*[ العقل، والدين: أن يجتمع فيه وصفان  :الصائدالمقصود بأهلية 
العقل معروف، وهو ما يعقل به اإلنسان األشياء، وضد العاقل َمن ال عقال   ( :أواًل العقل ) 

له، سواء كان مجنونًا، أو ُمَبْرَسمًا، أو َسكرانًا، أو دون التمييز، المهم أنه ال عقل لاه، وال  
 .اتهتمييز، فهذا ال تصح ذك

فلو أن طفاًل دون التمييز أمس  عصفورًا وذبحه فإن هذا العصفور ال يحل؛ ألنه غير عاقل، 
 .ولو أن مجنونًا سطا على شاٍة، وذبحها في رقبتها فإنها ال تحل؛ ألنه ليس له عقل

 ولماذا يشترط العقل؟: مسألة 
، والفعل [ 3: المائدة]{{ َذكَّْيتوْمَإالَّ َما }}: ؛ ألن اهلل يقولالصائد ألنه ال بد من قصد : الجواب

 .ال بد فيه من قصد، وغير العاقل ليس له قصد
 يهودّيًا، أو نصرانّيًا: أي« وهو أن يكون مسلمًا  أو كتابّيًا (الدين  : ثانيا)

لَِّذيَن اُلَيْوَم ُأِحلَّ َلكوُم الطَّيَِّباتو َوَطَعاُم ا}}: فإن اليهودي والنصراني تحل ذبيحتهما؛ لقوله تعالى
، قال ابن عباس ا رضي اهلل عنهما  [ 5: المائدة]{{ ُأوتووا اُلِكَتاَب ِحلٌّ َلكوْم َوَطَعاُمكوْم ِحلٌّ َلُهْم

طعامهم ذبائحهم، وهذا أمر معلوم؛ ألننا لو فسورنا الطعام هنا باالخبز،  : ا في تفسير اآلية
ين، فإن غير الكتابيين ا أيضاًا   والتمر، وما أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيين وغير الكتابي

ا يحل لنا أن نأكل خبزهم، وتمرهم، وما أشبه ذل ، فالمراد بطعاامهم ذباائحهم، وإنماا    
 .أضافه إليهم؛ ألنهم ذبحوه لَيُطَعموه

 ومن السنة أن النبي كان يأكل ذبائح اليهود، فقد أهدت إليه امرأة شاًة في خيبر فقبلها 
أن يهودية أتت النبي بشااة    (الثابت في الصحيحين  نهأنس بن مال  رضي اهلل عحديَّ )

فما زلت أعرفها فاي لهاوات   (. ال: )أال نقتلها؟ قال: مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل
 .رسول اهلل 
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، ودعاه يهودي إلى خبز شعير، وإهالٍة سنخة وهي الشحم المتغير المنتن، فقبال ، وأكال   
ا في الصحيح أن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عناه  عليه الصالة والسالم، وثبت ا أيضًا   

 أخذ جرابًا من شحم ُرمي به في خيبر، فالتفت فإذا النبي وراءه يضح ، وهذه سنة إقرارية
 ؟ للصائدما المقصود بقصد التذكية : مسألة 

 للحيوان  الصيديقصد : للصائد المقصود بقصد التذكية 
لكال  بالنيات وإنما األعمال  إنما : ) قال نبي أن ال( حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين ) 

امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن كانات  
 ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 

 ما هو تعريف النية ؟  : مسألة 
 . إلى اهلل تعالى  العزم على فعل العبادة تقربًا :النية شرعا 

تنبيه :  النية محلها القلب ال دخل للسان فيها ، فمن تلفظ بلسانه في النية فقد ابتدع
 . في دين اهلل ، واستحدَّ في الدين بعد إكماله 

 ؟ ماذا يشترط في ملة الصيد: مسألة 
]*[سواء كانت بالمحدود كالسهم، أم بالمعلَّم كالكلب والصقراآللة نوعين ،. 
 :لمحدد كالسهم يشترط في شرطانا :(  النوع األول من ملة الصيد)

 .ما يشترط في ملة الذبح وهو أن تكون محددة غير سن وال ظفر :األول
أن تجرح فإن أصابت الصيد بعرضها فال يحل الصيد ألنه وقيذ كما في حديَّ عدي  :الثاني

 .بن حاتم رضي اهلل عنه
ساألت النباي عان      :قاال   (ثابت في الصحيحين العدي بن حاتم رضي اهلل عنه حديَّ )

عدي بن حاتم رضاي اهلل  فقوِتل  هِضَرَعل، وإذا أصاب ِبكوه َفدَِّحإذا أصاب ِب: )اض، فقالِرْعالِم
وسَمْيت َفكول ، قلت فإن أكال ؟  إذا أرسلت كلب   : ؟ قال  أرسل كلبي: قلتف(. عنه فال تأكل

فأجد معه كلباا  أمس  على نفسه ، قلت أرسل كلبي فال تأكل فإنه لم ُيمس  علي  إنما : قال 
 (.يت على كلب  ولم تسم على اآلخرسمو فإن ال تأكل، ف: )قال ؟مخر

فالنوع األول ملة محددة، كالسهم، والرصاصة، فيشترط فيه ما يشترط فاي ملاة الاذبح،    
وقتل  وسبق أن ملة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن، وال ظفر، فلو أخذ سنًا ورمى به
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ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكال إال السان   »: بجرحه فإنه ال يحل؛ لعموم قول النبي 
، فعلى هذا يشترط أال تكون اآللة سنًا « والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فُمدى الحبشة

 .وال ظفرًا
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رافع بن خديج رضي اهلل عنه حديَّ )
أما السن فعظام، وأماا   : ما أُنَهَر الدوَم وذوكر اسم اهلل فكل، ليس السن والظفر، وسأحدث  

وأصبنا َنْهَب إبل وغنم، فندو منها بعير فرماه رجل بساهم فحبساه،   (. الظفر فُمَدى الحبشة
إنو لهذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاافعلوا باه   : )فقال رسول اهلل 

 (.ذاهك
َيْسأ لووَنَ  َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم قواْل  }}: الجارحة قال تعالى ( :النوع الثاني من ملة الصيد )

يعناي  {{ اُلَجاَواِرحِ }}[ 4: المائادة ]{{ ُأِحلَّ َلكوُم الطَّيَِّباتو َوَما َعلَّْمتوْم ِمَن اُلَجَواِرِح ُمَكلِِّباينَ 
 :الكواسب، فالجارحة هي الكاسبة، وهي نوعان

 ، يعني تكسب عن طريق العدو والجري بسرعة، وهذا النوع يصيد بنابهجارحة تعدو :ولاأل
  .كالكلب 
كالصاقر   ، يعني تكسب عن طريق الطيران، وهذا النوع يصيد بمخلبهجارحة تطير: الثاني

 .والبازي، وما أشبه ذل  
 «فيباح ما قتلته إذا كانت معلَّمة»

َوَما َعلَّْماتوْم  }}: صاحبها قد علمها، كما قال تعالى أي بشرط إن كانت معلمة، يعني إن كان
 [ .4: المائدة]{{ ِمَن اُلَجَواِرِح ُمَكلِِّبيَن توَعلُِّموَنُهنو ِمموا َعلََّمكوُم اللَُّه َفكولووا ِمموا أ ْمَسُكَن َعَلْيكوْم

 بالنسبة لما يصيد بنابه كيف نعرف أنها معلمة ؟: مسألة 
نابه نعرف أنه معلم بثالثة أموربالنسبة لما يصيد ب: 

 .أن يسترسل إذا أرسل: األول
 .أن ينزجر إذا ُزجر: الثاني
 .إذا أمس  لم يأكل: الثالَّ
بمعنى أنه إذا رأى الصيد ما يذهب بنفسه، بل ال يذهب إال إذا « يسترسل إذا أرسل»: فقولنا

جماعة، فقد يكاون   أرسلته، يعني أغريته بالصيد، وطريق اإلغراء يختلف من جماعة إلى
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طريق اإلغراء أن تذكره باسمه الذي لقبته به وتغريه، وقد يكون بالصفير، وقد يكون بأي 
 .سبب، حسب اصطالح المعلمين لهذه الجوارح

 .قف، باللغة التي علمته يقف: يعني إذا قلت« ينزجر إذا زجر»: ومعنى
؛ ألنه إذا أكال  {{ا ِمموا أ ْمَسُكَن َعَلْيكوْمَفكولوو}}: ألن اهلل تعالى قال« إذا أمس  لم يأكل»: ومعنى

فال يعد معلمًا  لحديَّ عدي ابان حااتم   . فإنما أمس  على نفسه، حتى ولو أكل شيئًا قلياًل
 (فال تأكل فإنه لم ُيمس  علي  إنما أمس  على نفسه : قلت فإن أكل ؟ قال )السابق 

 .[مبيح وحاظر، غولب جانب الحظر :، وإذا اجتمع سببانوألنه إنما أراد أن يأخذ لنفسه ]
وهذا باعتبار تنزيل هذه المسألة على القواعد، أما باعتبار النص فالمسألة واضحة؛ ألناه  

فما دام الكلب هو الذي ذهاب، وراح بادون   « إذا أرسلت كلب »: عليه الصالة والسالم قال
 .لبعلم مني، وال أمر مني، فأنا ما صدت في الحقيقة، وإنما الذي صاد الك

 بالنسبة للذي يصيد بمخلبه كيف نعرف أنه معلم ؟: مسألة 
]*[يعرف أنه ُمعلَّم بشيئين فقط : 
 .أن يسترسل إذا أرسل: األول
 .أن ينزجر إذا دعي: الثاني

وال يشترط أال يأكل؛ ألن هذا شيء ال يمكن بالنسبة لما يصيد بمخلبه إذ ال باد أن يأكال،   
مطلق، فيكون التعلايم  {{ َوَما َعلَّْمتوْم ِمَن اُلَجَواِرِح}}: عالىإن قوله ت: وعلى هذا فإننا نقول

 .في كل شيء بحسبه، وهذا يرجع إلى أهل العرف
 ؟{{ُمَكلِِّبيَن}}: ما معنى قوله تعالى: مسألة 

معناه : معناه معلِّمينهن الَكَلب، يعني األخذ والقتل، وقيل: قيل{{ ُمَكلِِّبيَن}} :معنى قوله تعالى
 .ن لهنُمُغري

فكأناه  {{ َوَما َعلَّْمتوْم}}: حااًل مؤكدة لعاملها، وهو قوله{{ ُمَكلِِّبيَن}}: فعلى األول يكون قوله
وما علمتم معلمين، والفائدة منها اإلشارة إلى أن هذا المعلِّم ال بد أن يكون عنده علام  : قال

  .وحذق في تعليم هذه الجوارح، فيكون مكلِّبًا، يعني ذا علم بالتكليب
 ما الدليل على أنه يشترط لصحة الصيد التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة ؟: مسألة 
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التسمية عند إرسال الساهم  : عند إرسال السهم أو الجارحة  يشترط لصحة الصيد التسمية
عند إرساله ال عند تعبئته، فلو أن رجاًل عند تعبئة السهم سموى، وعناد   أي:  أو الجارحة

 لرمي ما سمى، فإن ذل  ال يحلإرساله عند ا
 :لحديَّ عدي ابن حاتم اآلتي 

ساألت النباي عان      :قاال   (الثابت في الصحيحين عدي بن حاتم رضي اهلل عنه حديَّ )
عدي بن حاتم رضاي اهلل  فقوِتل  هِضَرَعل، وإذا أصاب ِبكوه َفدَِّحإذا أصاب ِب: )اض، فقالِرْعالِم

إذا أرسلت كلب  وسَمْيت َفكول ، قلت فإن أكال ؟   :  ؟ قال أرسل كلبي: قلتف(. عنه فال تأكل
فأجد معه كلباا  فال تأكل فإنه لم ُيمس  علي  إنما أمس  على نفسه ، قلت أرسل كلبي : قال 
 (.يت على كلب  ولم تسم على اآلخرسمو فإن ال تأكل، ف: )قال ؟مخر
، فاالواو هناا تقتضاي    عند اإلرسال: أي[ إذا أرسلت كلب  وسَمْيت َفكول] :الشاهد  قوله  

االشترا  واالجتماع في الزمن ، أما الذكر عند التعبئة فإنه ال يفيد، والدليل القياس، فلو أن 
اإلنسان حد شفرته، وسمى اهلل عند حدها، وذبح بها، وكان بين الفعلين زمن طويال، فاال   

 .ينفع
 يه شرعًا ؟ اذكر الدليل على أنه يشترط للصيد أن يكون الصيد مأذونًا ف: مسألة 

فإن كان غير مأذون فيه شرعا فال يحال ،   يشترط للصيد أن يكون الصيد مأذونًا فيه شرعًا
كالصيد في حال اإلحرام، أو الصيد في الحرم، فإذا ذبح الُمْحِرم صيدًا فهو حرام، وإن تمت 

{{ َبرِّ َما ُدْمتوْم ُحُرًماا َوُحرَِّم َعَلْيكوْم َصْيُد اُل}}: الشروط؛ ألنه لم يؤذن فيه شرعًا، لقوله تعالى
أنه أهادى  ( الثابت في  الصحيحين  الصعب بن جثامةحديَّ )، ومن السنة [ 96: المائدة]

:  قالحمارًا وحشيًا وهو بألبواء ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه    إلى رسول اهلل 
 ( إنَّا لم نرده علي  إال أنَّا ُحرم ) 

 «ه علي  إال أننا حرمإنا لم نرد» : الشاهد قوله
 .ُمْحِرمون، وقد صاده الصعب بن جثامة للنبي : أي

 ما حكم االصطياد في الوقت الذي تمنع فيه الدولة االصطياد؟: مسألة 
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يجب علينا طاعة ولي األمر، إال في المعصية، فال طاعة، وبناًء على هاذا فاال    :فالجواب
الدولة االصطياد فيه، وال يحل الصايد إذا  يجوز االصطياد في الزمان أو المكان الذي تمنع 

 .واهلل أعلم. صيد
 لو قتل الصيد بثقل اآللة وليس بحدها فما الحكم ؟: مسألة 

، فمان أجال    ، لكنه ثقيل يعني الذي ُضرب الصيد به ال يجرح« فإن قتله بثقله لم ُيبح»: 
 :ابن حاتم اآلتي  ثقله مات الصيد، فإن الصيد ال يحل؛ ألنه ال بد من الجرح، لحديَّ عدي

ساألت النباي عان      :قاال   (الثابت في الصحيحين عدي بن حاتم رضي اهلل عنه حديَّ )
عدي بن حاتم رضاي اهلل  فقوِتل  هِضَرَعل، وإذا أصاب ِبكوه َفدَِّحإذا أصاب ِب: )اض، فقالِرْعالِم

ت فإن أكال ؟  إذا أرسلت كلب  وسَمْيت َفكول ، قل : ؟ قال  أرسل كلبي: قلتف(. عنه فال تأكل
فأجد معه كلباا  فال تأكل فإنه لم ُيمس  علي  إنما أمس  على نفسه ، قلت أرسل كلبي : قال 
 (.يت على كلب  ولم تسم على اآلخرسمو فإن ال تأكل، ف: )قال ؟مخر

وعلى هذا فإذا كان مع اإلنسان عصا لها رأس محدد فرماها على الصيد، فأصااب الصايد   
به بالعرض لم يحل ولو مات، لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفياه  بهذا المحدد حل، وإن أصا

حياة، يعني لما ضربه بعرضه انكسر مثاًل، أو انهارت قواه، حتى أدركه حيًا فذبحاه فإناه   
ِر ُحرَِّمُت َعَلْيكوُم اُلَمْيَتةو َوالدوُم َوَلْحُم اُلِخُنِزيِر َوَما ُأِهلَّ َلَغْيا }}: يكون حالاًل، والدليل قوله تعالى

: المائادة ]{{ ْماللَِّه ِبِه َواُلُمُنَخِنَقةو َواُلَمْوقووَذةو َواُلُمَتَردَِّيةو َوالنَِّطيَحةو َوَما أ َكل  السوُبُع َإالَّ َما َذكَّْيتو
 .فاستثنى المذكى، فإذا أدركته وفيه حياة وذبحته فإنه يحل[ 3

عالماة الحيااة أن   : تحر ، وقيل عالمة الحياة أنني إذا ذبحته: قيل ؟ لكن ما عالمة الحياة
يجري منه الدم األحمر الحار، فإذا سال منه الدم األحمر الحار وإن لم يتحار  فهاو حاي    
فيحل، وإن لم يسل منه، أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات، وهذا هو الاذي رجحاه   

نهار الادم   شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو الصحيح؛ ألنه إذا خرج الدم األحمر الحار فقاد أ 
 .فيكون حالاًل

 فما حكمه ؟ ، ثم أدركته حيًا ومات بعدما أدركته إذا جرح لكنه لم يمت: مسألة
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قاتاًل له ا كأن يكون الجرح في قلبه فهو حالل؛  : ا أي  فإن كان الجرح ُموحيًا :فهنا ينظر 
مادة   ألن الحركة التي أدركته عليها حركة مذبوح، كما أن المذبوح إذا ذبحته فإناه يبقاى  

 . يتحر 
، بمعنى أنه أصابه في فخذه، أو أصابه فاي أي عضاو مان    أما إن كان الجرح غير موٍح

  :لحديَّ عدي ابن حاتم اآلتي  أعضائه، فهذا ال يحل إاّل بذكاة
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديَّ عدي ابن حاتم )

ته قوتل فكل إال أن تجده قد وقع في المااء فاال   إذا رميت بسهم  فاذكر اسم اهلل ، فإن وجد
 .تأكل فإن  ال تدري الماء قتله أم سهم  

 .، والحركة حركة مذبوح فقد علمت أن الذي قتله سهمي فيحلوإذا كان الجرح موحيًا، 
 ما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ فهل يحل ما قوتل به ؟: مسألة 

 « والعصا، والشبكة، والفخ ال يحل ما قوتل بهما ليس بمحدد كالبندق، 
، وييبس، والغالب أنه يكون من الفخار، وهو يقتل بثقله؛ ألنه والبندق عبارة عن طين ُيدور

ال ينفوذ، فلو صدت طائرًا بالبندق سواء حذفت باليد، أو حذفت بالمقالع فقتلته لم يحل؛ ألن 
ال تصيد صيدًا، وإنما تفقاأ العاين، وتكسار    إنها ال تنكأ عدوًا و»: النبي نهى عنها، وقال

أنه ال فائدة منها، فالعدو ال تدفعه، والصيد ال تصيده؛ ألنه ال يحل الصيد بها، : ، أي« السن
  إاّل إذا أدركَتُه حيًا فذكَّيَتُه

أنه رأى رجااًل يخاذف،     (الثابت في الصحيحين عبد اهلل بن ُمَغفَّل رضي اهلل عنه حديَّ )
إناه ال  : )تخذف، فإن رسول اهلل نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقاال ال : فقال له

 . (ُيصاد به صيد وال ُينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين
 .أي يرمي بحصاة أو نواٍة بين سبابتيه   ( :يخذف)
 .خشبة يخذف بها  ( :والمخذفة )

 هل الرصاص مثل البندق ؟: مسألة 
رصاص مدبب، فهاذا كالساهم تماماًا،    : البندق ألن الرصاص نوعان الرصاص ليس مثل

 .ورصاص غير مدبب لكنه ال يقتل بثقله، وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحًا
 هل يجوز الصيد بالفخ ؟: مسألة 
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الفخ عبارة عن قنو نخلة يكون مقوسًا، ويوضاع فاي طرفياه    و «الفخ ال يحل ما قوتل به»
جعل في وسطه عود ثم يوضع قنو النخلة فوق هذا العود، بحيَّ حبل، وهذا الحبل ُيبرم، وي

 .إن أي شيء يحر  العود يجعل القنو يطبق عليه
 .  فالفخ إذا أصاب الصيد فإنه سيموت بغير جرح، فال يحل ما قوِتل به؛ ألنه يكون خنقًا

 
 

 :ما هي األ ْيَماِن لغًة وشرعا:مسألة 
 .سم والحلفجمع يمين، وهو الق :األ ْيَماِن لغًة 

 .توكيد الشيء بذكر اسم اهلل تعالى أو صفٍة من صفاته  :واأل ْيَماِن شرعا 
 ما حكم اليمين ؟: مسألة 

 : حكم اليمين
اليمين ينقسم إلى خمسة أقسام، فقد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، وقد يكون مكروهاًا،  

 .وقد يكون محرمًا، وقد يكون مباحًا
َواْحَفظواوا  }}: ولى وأنه ال ينبغي إكثار اليماين؛ لقاول اهلل تعاالى   واألصل فيه أن تركه أ 

ال تكثروا األيمان، وال شا   : أي: قال بعض العلماء في تفسيرها[ . 19: المائدة]{{ أ ْيَماَنكوْم
 . أن هذا أولى، وأسلم لإلنسان، وأبرأ لذمته

 متى تكون اليمين واجبة ؟: مسألة 
، فإنه يجب علي  أن تقسم إذا كاان   قصود بها إثبات الحقإذا كان الم تكون اليمين واجبة

يتوقف إثبات الحق على اليمين؛ لذل  أمر اهلل تعالى نبيه ا عليه الصاالة والساالم ا أن     
 :يقسم في ثالثة أمور

 .أن يقسم على أن البعَّ حق، وعلى أن القرمن حق، وعلى أن الساعة ستأتي
 [ .53: يونس]{{ ُئوَنَ  أ َحقٌّ ُهَو قوْل َإي َوَربِّي َإنَُّه َلَحقٌَّوَيْسَتُنِب}}: قال اهلل تبار  وتعالى

 [ .3: سبأ]{{ َوَقال  الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْأِتيَنا السواَعةو قوْل َبَلى َوَربِّي َلَتْأِتَينَّكوْم}}: وقال تعالى
، فاإذا  [ 0: التغابن]{{ َلى َوَربِّي َلتوْبَعثونوَزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا أ ْن َلْن ُيْبَعثووا قوْل َب}}: وقال تعالى

 .كان يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاَطب على اليمين، فاليمين واجبة

 ِكَتاُب األ ْيَماِن
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وكذل  تجب اليمين في دعوى عند الحاكم لُيدفع بها الظلم، مثل لو ادعى رجل علاى ماال   
للظلم الاذي يحصال   يتيم دعوى باطلة، وتوجه اليمين على الولي، فهنا تجب اليمين دفعًا 

 .على مال هذا اليتيم
 ومتى تكون اليمين محرمة ؟: مسألة 

واهلل ال : إذا كانت على فعل محرم، أو تر  واجب، مثل لو قال رجال  تكون اليمين محرمة
 .واهلل ليشربن الخمر: أصلي مع الجماعة، ومثل لو قال

 متى تكون مستحبة ؟: مسألة 
 .مستحبوتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل 

 متى تكون مكروهة ؟: مسألة 
 وكذل  تكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه

 ما هي حروف القسم  ؟: مسألة 
 الواو، والباء، والتاء، واألم هي الباء: ، والمشهور منها ثالثةحروف القسم خمسة

 أقسم باهلل على كذا وكذا
 والرحمن ألفعلن
 [50: األنبياء]{{ نو أ ْصَناَمكوْمَوتاللَِّه أل  ِكيَد}}: قال اهلل تعالى

 
 
 

 ما هي أقسام اليمين ؟: مسألة 
 : أقسام اليمين ثالثة 

 اليمين اللغو( 1)
 اليمين الغموس( 2)

 اليمين المنعقدة( 3)

 ما هو اليمين اللغو؟: مسألة 
 «ال واهلل، وبلى واهلل: كقوله» «الذي يجري على لسانه بغير قصد»: اليمين اللغو 

 أقسام اليمين
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{{ اَل ُيؤ اِخذوكوُم اللَُّه ِباللَُّغِو ِفي أ ْيَماِنكوْم َوَلِكْن ُيؤ اِخاذوكوْم ِبَماا َعقَّاْدتُُّم األ ْيَماانَ    }}: عالىقوله ت
، وال [ 225: البقارة ]{{ َوَلِكْن ُيؤ اِخذوكوْم ِبَما َكَسَبُت قولووُبكوْم}}: ، وقوله تعالى[ 19: المائدة]

 . ن ما ال يقصد ليس من كسبتكسب القلوب إال ما قصد القلب ؛ أل
أنزلات  : :قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  عائشة رضي اهلل عنهاحديَّ ) 

 .ال واهلل، وبلى واهلل: في قول الرجل. {ال يؤاخذكم اهلل باللغو في إيمانكم}: هذه اآلية
 ؟ ما هو اليمين الغموس: مسألة 

عل ماٍض كاذبًا عالمًا، ليقتطع بها مال امرئ هي التي يحلف صاحبها على ف اليمين الغموس
 .مسلم ، وُسمِّيت بذل  ألنها تغمس صاحبها في النار 

 ما هو حكم اليمين الغموس؟: مسألة 
 اليمين الغموس أنه من الكبائر الموبقات :حكم اليمين الغموس 

 :قاال    أن النباي   (الثابت في صاحيح البخااري   عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه )
 (.اإلشرا  باهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس: الكبائر)
 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي أمامة حديَّ ) 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجال  
 . وإن قضيبا من أرا  وإن كان شيئا يسيرا يا رسول اهلل قال

 خماس :  قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 
 مان  الفارار  و الماؤمن  بهات  و حق بغير النفس قتل و باهلل الشر   :  كفارة لهن ليس

   .  حق بغير ماال بها يقتطع صابرة يمين و الزحف
: ليمين الغموس ليس له كفارة ألن اهلل تعالى يقولهل اليمين الغموس له كفارة ؟ا: مسألة  
 -المائادة  : سورة( ]اَل ُيؤ اِخذوكوُم الّلُه ِبالّلُغِو ِفَي أ ْيَماِنكوْم َوَلا ِكن ُيؤ اِخذوكوم ِبَما َعّقدّتُم األْيَماَن)

 [19: األية
 وهذه يميٌن غيُر منعقدة ألن المنعقد ما يمكن حله 

 ؟ و متى تنعقد اليمين،  نعقدما معنى اليمين الم: مسألة 
 اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنَّ :معنى اليمين المنعقد
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 .وِهَي ال تنعقد إال بالقسم ِباهلَل، أ ْو ِصَفٍة ِمْن ِصَفاِتِه
 ما معنى الَيِميُن ِباهلَل ؟: مسألة 

ألفعلن، والخالِق العليِم واهلل ألفعلن، والرحمن ألفعلن، ورِب العالمين : مثال ذل  الَيِميُن ِباهلَل
 .ألفعلن، والمناِن ألفعلن، فكلها أيمان؛ ألنني حلفت باسم من أسماء اهلل عّز وجل

 ما معنى الَيِميُن بصفة من صفاته ؟: مسألة 
سواء أكانت هذه الصفة خبرية، أم ذاتيًة معنوية، أم فعلية، مثل  « الَيِميُن بصفة من صفاته

 .ح؛ ألن الوجه صفة من صفات اهلل عّز وجلأقسم بوجه اهلل ألفعلن، فيص
 .أقسم بعظمة اهلل ألفعلن يصح: ولو قال
أقسم بمجيء اهلل للفصل بين عباده ألعدلن في القضاء بينكما، فيصح؛ ألنه قسام  : ولو قال

 .بصفة فعلية هلل ا عّز وجل ا
 هل الحلف بالقرمن تنعقد به اليمين ؟: مسألة 

ن؛ وذل  ألن القرمن كالم اهلل، وكالم اهلل ا تعالى ا صفة من   الحلف بالقرمن تنعقد به اليمي
 .صفاته
 ؟ هل يجوز القسم بآيات اهلل: مسألة
، فإن أراد باآليات اآليات الكونية، مثال الشامس، والقمار، والليال،     فيه تفصيل: الجواب

رعية والنهار، واإلنسان، حرم القسم بها؛ ألنها مخلوقة، وإن أراد بآيات اهلل اآلياات الشا  
التي هي وحيه المنزول على رسوله، فهي كالم اهلل تعالى، والحلف بها جاائز؛ ألنهاا مان    

؟ الظاهر لي ا واهلل أعلام ا أنهام     «قسمًا بآيات اهلل»: صفاته، فماذا يريد العامة بقولهم
 .القرمن ا وعلى هذا تكون اليمين منعقدة: يريدون اآليات الشرعية ا أي

 غير اهلل تعالى ؟ما حكم الحلف ب: مسألة 
الحلف برسول : حتى وإن كان ملكًا مقربًا أو نبيًا مرساًل، ولهذا نقول الحلف بغير اهلل محرم

اهلل  حرام بال ش ، وكذل  الحلف بجبريل، وميكائيل، وإسارافيل؛ ألناه حلاف بغيار اهلل،     
عمار   أدر  أن النبي  (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )والدليل 

أال، إن اهلل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمان  : )فقال بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، 
 (.ليصمتأو كان حالفًا فليحلف باهلل، 
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ليصامت عان   : الم األمر، واألمر للوجاوب، أي « ليصمت»: أن الالم في قوله: والشاهد 
 «ال تحلفوا بآبائكم»: الحلف، وفي حديَّ مخر

تنبيه : ف بغير اهلل شر ، والشر  أعظم من الكبيرة، ولهذا قال ابن مسعود ا  الحل
 «لئن أحلف باهلل كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا»: رضي اهلل عنه ا

ألن سيئة الشر  وإن صغرت أعظم من سيئة المعصاية   :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل ]*[
 .وإن كبرت

 أن النبي ( في صحيحي أبي داوود و الترمذي  ما الثابترضي اهلل عنهبن عمر حديَّ ) 
 .فقد كفر أو أشر  من حلف بغير اهلل : قال 
تنبيه :  ومن األمور التي نهى الشارع عنها وهي مشهورة على ألسنة معظم الناس
 . الحلف باألمانة ، وهي من جملة الحلف بغير اهلل التي نهى عنه رسول اهلل : 
من حلاف   :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  نهرضي اهلل عبريدة حديَّ ) 

 . باألمانة فليس منا
 
 
 

 ما معنى الِحُنَّ؟: مسألة 

واهلل ال : فعل ما حلف على تركه، أو تر  ما حلف على فعله، كأن يقول رجل :معنى الِحُنَّ 
واهلل : قاال أزور فالنًا، ثم زاره فإن هذا يسمى حنثًا؛ ألنه فعل ما حلاف علاى تركاه، أو    

 .ألزورن فالنًا اليوم، فغابت الشمس ولم يزره، فإنه يحنَّ؛ ألنه تر  ما حلف على فعله
 من حنَّ مكرهًا فهل عليه كفارة ؟:  مسألة 

: واهلل ال ألبس هذا الثوب، فقاال الوالاد  : ، كأن يقول الولدمن حنَّ مكرهًا فال كفارة عليه
 فلبسه الولد، فهنا ال شيء عليه؛ ألنه مكره والدليل  لتلبسنَّه، وإاّل فعلتو، وفعلتو، وهدوَده،

َمْن َكَفَر ِباللَِّه ِمْن َبْعِد َإيَماِنِه َإالَّ َمْن ُأُكِرَه َوَقُلُباُه ُمُطَماَئنٌّ   }}: فقال اهلل تعالى أما من القرمن
{{ ِه َوَلُهاْم َعاَذاٌب َعِظايٌم    ِباإَليَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِباُلكوُفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِماَن اللَّا  

 .فإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من ُمكَرٍه فال أثر لها، فما سواها مثلها[ . 106:النحل]

 َُّنِحمعنى ال
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إن اهلل : قاال   أن النبي ( ابن ماجه  الثابت في  صحيح لحديَّ أبي ذر) ، أما من السنة
 . تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 .ذا فإن حنَّ في يمينه في هذه الحال، فال إثم عليه وال كفارةوعلى ه
 من حنَّ ناسيا فهل عليه كفارة ؟:  مسألة 

واهلل ال أطالع في هذا الكتاب اليوم، ثام نساي   : ، مثل قولهمن حنَّ ناسيا فال كفارة عليه
 وطالع فيه، فليس عليه شيء؛ ألنه ناٍس

 [216: اآلية -البقرة : سورة( ]ّنِسيَنآ أ ْو أ ُخَطْأَناَرّبَنا اَل توؤ اِخُذَنا َإن : )قال تعالى
إن اهلل تجاوز عن أمتي  : قال أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة )

 . الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه 
 من حنَّ جاهال فهل عليه كفارة ؟:  مسألة 

َوَلْيَس َعَلْيكوْم ُجَناٌح ِفيَمآ أ ُخَطاْأتوْم ِباِه    ): لعموم قوله تعالى من حنَّ جاهال فال كفارة عليه،
  [5: األحزاب : سورة( ]َوَلا ِكن ّما َتَعّمَدُت قولووُبكوْم َوَكاَن الّلُه َغفوورًا ّرِحيمًا

 في الكتاب والسنة  نوألن الجهل أخو النسيا: 
 [216: اآلية -البقرة : سورة( ]اَرّبَنا اَل توؤ اِخُذَنا َإن ّنِسيَنآ أ ْو أ ُخَطْأَن: )قال تعالى

إن اهلل تجاوز عن أمتي  : قال أن النبي ( حديَّ أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة )
 . الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه 

 
 
 

 ما معنى الكفارة ؟: مسألة 

ر، مأخوذة من الَكُفر، وهو الستر، وهي تدل على أن هنا  ذنبًا يحتاج إلاى تكفيا   :الكفارة 
واهلل ال أفعل كاذا، فمعنااه   : وهذا الذنب هو انتها  حرمة المقسم به بالحنَّ؛ ألن  إذا قلت

بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه ال أفعل هذا الشيء، فإذا فعلته ففيه انتها ، ولهاذا  
 سماها اهلل تعالى كفارة، 

 معنى الكفارة
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ف، وإال فإن األصل لكن من رحمة اهلل تعالى بعباده أن رخص لهم في الحنَّ من باب التخفي
 .وجوب البرِّ باليمين

 ما هو دليل وجوب الكفارة ؟: مسألة 
َوَلِكْن ُيؤ اِخذوكوْم ِبَما َعقَّْدتُُّم األ ْيَماَن َفَكفَّاَرتوُه َإُطَعاُم َعَشَرِة }}: قوله تعالى:  دليل وجوب الكفارة

َوتوُهْم أ ْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصياُم َثاَلَثاِة  َمَساِكيَن ِمْن أ ْوَسِط َما توُطِعُموَن أ ْهِليكوْم أ ْو ِكْس
 [ .19: المائدة]{{ أ يواٍم َذَلَ  َكفَّاَرةو أ ْيَماِنكوْم َإَذا َحَلُفتوْم َواْحَفظووا أ ْيَماَنكوْم

 .فإن األمر بحفظها يتناول األمر بالكفارة؛ ألن ذل  من حفظها
: قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين ة رضي اهلل عنه عبد الرحمن بن سمرحديَّ ) 

 (.وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمين  وأت الذي هو خير
 .فأمر بالتكفير، واألصل في األمر الوجوب  :الشاهد ]*[

 هل الحلف بغير اهلل تجب به كفارة ؟: مسألة 
ألنه يمين غير شرعي، وما ليس بشارعي ال يترتاب     : الحلف بغير اهلل ال تجب به كفارة

 عليه أثره،
من »  :قال  أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهحديَّ عائشة ) والدليل  

 .، وكل ما خالف الشرع فإنه ال أثر له« عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد
 
 
 

 ما هي شروط وجوب الكفارة ؟: مسألة 

]*[طو َلُوُجوِب الَكفَّاَرِة َثاَلَثةو شوُروٍطُيُشَتَر : 

 أ ْن َتكووَن الَيِميُن ُمُنَعِقَدًة، َوِهَي الَِّتي قوِصَد َعُقُدَها َعَلى ُمْسَتُقَبٍل ُمْمِكٍن :األووُل
يفيد أنه ال بد أن يكون الحالف ممن له قصد، فإن لم يكن له قصد فال عبرة « قصد عقدها»

لف ألف مرة ال تنعقد يمينه، ألنه ليس له قصد، وكذل  المخارِّف ال  بيمينه، كالمجنون لو ح
تنعقد يمينه؛ ألنه ال قصد له، وكذل  السكران، ومن اشتد غضبه ال تنعقد يمينهما؛ ألناه ال  

 قصد لهما، وكذل  الصبي دون التمييز ال تنعقد يمينه،

 شروط وجوب الكفارة
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واهلل ما : قد، مثل لو قالفإن كانت على ماٍض فإنها ال تنع( أن تكون على مستقبل) :الثاني 
 .فعلت أمِس كذا، وهو قد فعله، فهذا ال كفارة عليه؛ ألنها يمين على ماٍض

فإن كان غير ممكن لم تنعقد، والممكن ضده المستحيل، ( أن تكون على أمر ممكن) :الثالَّ 
، والمستحيل تارة يكون مستحياًل لذاته، وتارة يكون مستحياًل عادة، وكالهما على حد سواء

فإذا أقسم على شيء مستحيل، فإن يمينه غير منعقدة، فال كفارة عليه، سواء حلف علاى  
فعله أم على تركه؛ ألنه مستحيل، والمستحيل ال تتعلاق باه كفاارة، ألن الحاالف علاى      
المستحيل، إما أن يكون على عدمه وهذا لغو، وإما أن يكون على فعله، وهذا ا أيضًا ا ال   

دة؛ ألنه من المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون، فيكون حلفه علياه  تكون اليمين فيه منعق
 تأكيدًا له ال وجه له؛ ألن الحلف إنما يقصد به تأكيد فعل المحلوف عليه، وهذا أمر مستحيل

 من حلف مكرهًا هل تنعقد يمينه ؟: مسألة 
 .من حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه »

سأرفع أمر  لولي األمر، فقال لاه  : مس  به، وقالفلو أن رجاًل مجرمًا عثر عليه إنسان فأ
أ ُقِسْم باهلل أن  ال تخبار باي، وإال قتلتا ،    : إذا رفعت بي سأقتل ، ثم قال المجرم: المجرم

فأقسَم باهلل أن ال يخبر به، فهذه اليمين ال كفارة فيها؛ ألنه حلف مكرهًا، وعلى هاذا فلاو   
عليه إثم، وليس عليه كفارة؛ ألنه حلف مكرهًا، أخبر والَة األمور بصنيع هذا المجرم فليس 

 :والدليل من القرمن ومن السنة
َمْن َكَفَر ِباللَِّه ِمْن َبْعِد َإيَماِنِه َإالَّ َمْن ُأُكِرَه َوَقُلُباُه ُمُطَماَئنٌّ   }}: أما من القرمن فقال اهلل تعالى

{{ ِهْم َغَضٌب ِماَن اللَّاِه َوَلُهاْم َعاَذاٌب َعِظايٌم      ِباإَليَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِباُلكوُفِر َصْدًرا َفَعَلْي
 .فإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من ُمكَرٍه فال أثر لها، فما سواها مثلها[ . 106:النحل]

إن اهلل : قاال   أن النباي  ( ابن ماجه الثابت في  صحيح لحديَّ أبي ذر) أما من السنة، 
 . تكرهوا عليه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما اس

 .وعلى هذا فإن حنَّ في يمينه في هذه الحال، فال إثم عليه وال كفارة
 
 
 

 كفارة اليمين المنعقدة على التخيير
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 هل كفارة اليمين المنعقدة على التخيير أم الترتيب ؟: مسألة 
 :كفارة اليمين المنعقدة على التخيير 

 .ِن، أ ْو ِكْسَوِتِهْم، أ ْو َعُتِق َرَقَبٍةُيَخيوُر َمْن َلِزَمُتُه َكفَّاَرةو َيِميٍن َبْيَن َإُطَعاِم َعَشَرِة َمَساِكي
َفَكفَّاَرتوُه َإُطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن أ ْوَسِط َما توُطِعُموَن أ ْهِليكوْم أ ْو ِكْساَوتوُهْم أ ْو  }}لقوله تعالى 
 [19: المائدة]{َتْحِريُر َرَقَبٍة

: ير والتسهيل  بدليل قوله تعاالى خيور اهلل ا عّز وجل ا الحانَّ في يمينه بين أمور، للتيس  
 .اآلية، فإذا كان للتيسير والتسهيل فأنا أفعل ما هو أسهل وأيسر لي{{ َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم}}

المسكين هنا يتناول الفقير، وهو من ال يجاد كفايتاه   « بين إطعام عشرة مساكين»: وقوله
 .وكفاية عائلته لمدة سنة

 ام ؟ما هي كيفية اإلطع: مسألة 
 :واإلطعام له كيفيتان

أن يصنع طعامًا يكفي عشرة مساكين ا غداء أو عشاًء ا ثم يدعوهم؛ وذلا  ألن     :األولى
فإذا صنع طعامًا وتغّدوا، أو تعشاوا  {{ َإُطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن}}: اهلل ا تعالى ا أطلق فقال  

 .فقد أطعمهم
رز لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات للجمياع،  التقدير، وقد قدورناه بنحو كيلو من األ :الثانية

ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدِّمه من لحم أو نحوه، لياتم اإلطعاام؛ ألن اهلل   
 .{{َإُطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن}}: تعالى يقول

تنبيه : أوسط»، و{{ِمْن أ ْوَسِط َما توُطِعُموَن أ ْهِليكوْم}}: أما اإلطعام فقد قال اهلل تعالى »
بمعن وسط، وليس بمعنى األعلى، استدالاًل بقول النبي  لمعاذ بن جبل ا رضي اهلل عنه ا   

فلو أوجبنا األعلى لكنا أخاذنا مان كارائم    «  وإيا  وكرائم أموالهم»: حين بعثه إلى اليمن
 .األموال

ساوة  أما الكسوة فإن اهلل ا تعالى ا لم يقيدها بشيء، وعلى هذا فأي شيء يطلق عليه ك  
يحصل به المقصود، فمثاًل عندنا لو أن شخصًا كسا مخر إزارًا من السرة إلى الركبة فهذا ال 
يسمى كسوة، فهي في كل بلد بحسبه، ففي بعض البالد الكسوة تكون درعًا، وهو الثاوب،  

 .وغترة، وطاقية، أما السراويل فليست الزمة بل هي من كمال الكسوة
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 الرقبة وتخليصها من الرق العتق هو تحرير« أو عتق رقبة»
 [ .19: المائدة]{{ َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة أ يواٍم}}

 إذًا فمن لم يجد ما ُيطعم به، أو يكسو، أو يعتق َفِصَياُم َثاَلَثِة أ يواٍم
إن : فمثاًل رجل عنده مال وغني، طلب رقبًة فما َوجد، وطلب مساكين فما وجد، فقيال لاه  

 .ين في أقصى ماليزيا، وهو في المغرب األقصى، فهذا غير واجدهنا  مساك
 ؟ َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة أ يواٍم}}ها ُيشترط التتابع في الصيام في قوله تعالى : مسألة 

{{ اٍمَفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة أ يوا }}في الصيام في قوله تعالى  الصحيح أنه ال ُيشترط التتابع
متتابعة، فقد عاين العادد،   : ، ولم يقل{{َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة أ يواٍم}}ألن اهلل تعالى قال  

 ولم يذكر التتابع
{{ َفِصاَياُم َشاْهَرْيِن ُمَتَتااِبَعْينِ   }}: واألصل عدم التتابع واهلل تعالى لما أراد التتاابع قاال   
 [ 4: المجادلة]

 َمُتُه أ ْيَماٌن متعددة فهل تكون كفارة واحدة أو كفارٌة لكل يمين ؟لو َلِز: مسألة 
]*[هذه المسألة لها ثالَّ حاالت: 

البس ثوب الصوف، : ، مثل لو قالت له أمه(أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد) :األولى
: فقاال  البس ثوب الصوف للبارد، : واهلل ما ألبسه، ثم لقيه أخوه فقال له: اليوم برد، فقال

واهلل ال ألبساه،  : يا ولدي البس هذا الثوب للبرد، قاال : واهلل ما ألبسه، ثم لقيه أبوه فقال
فاأليمان متعددة، والمحلوف عليه شيء واحد، فهذا يجزئه كفارة واحدة قاواًل واحادًا، وال   

 .إشكال فيه
ذهب إلى صاحب ، ا: قيل له: أن تكون اليمين واحدة، والمحلوف عليه متعددًا، مثاله :الثانية

واهلل ال أذهب إلياه، وال  : قد دعا  إلى وليمة عرس، وكل من طعامه، وهنئه بالزواج، فقال
 .أهنئه بالزواج، وال مكل من طعامه

فالمحلوف عليه ثالثة أشياء، ولكن اليمين واحدة، فهذا ا أيضًا ا تجزئه كفاارة واحادة،     
 .قواًل واحدًا؛ ألن اليمين واحدة

واهلل ال أكلم فالنًا، واهلل ال : أن يقول: مثال ذل ( تعدد األيمان والمحلوفو عليهأن ت) :الثالثة
 أدخل البيت، واهلل ال أذهب إلى السوق
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 فالصحيح أنه ال بد لكل يمين من كفارة، 
 
 
 

 ما معنى االستثناء في الحلف ؟: مسألة 
 .أن يقول في يمينه إن شاء اهلل  :االستثناء في الحلف 

 هي اآلثار المترتبة على الحلف إذا استثنى الحالف ؟ ما: مسألة 
أنه إذا استثنى الحالف في يماين مكفَّارة     :اآلثار المترتبة على الحلف إذا استثنى الحالف 

 .لم يحنَّ ( إن شاء اهلل)أي قال 
 ؟ ما المقصود باليمين المكفَّرة : مسألة 

، والنذر، والظهار، فهذه ثالثة أشاياء  تدخلها الكفارة، مثل اليمين باهلل :أي« يمين مكفَّرة»
 كلها فيها كفارة،

ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلاف  : إن شاء اهلل لم يحنَّ، أي :قال في اليمين المكفرة
 .عليه

واهلل ال ألبس هذا الثوب إن شاء اهلل، ثم لبسه فليس علياه شايء؛   : قال : في اليمين باهلل
اهلل أللبسنو هذا الثوب اليوم إن شاء اهلل، فغابت الشامس  و: إن شاء اهلل، ولو قال: ألنه قال

 .ولم يلبسه، فليس عليه شيء
أن ( الثابت في صحيحي الترمذي وابان ماجاة    رضي اهلل عنه حديَّ أبي هريرة)والدليل 
 «إن شاء اهلل فال حنَّ عليه: من حلف على يمين فقال» : قال  النبي 

قال ساليمان  ) :قال  أن النبي  (في الصحيحين  الثابتهريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
بن داود عليهما السالم، ألطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غالما يقاتل في سبيل اهلل، 

قل إن شاء اهلل، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إال امرأة نصف : فقال ل  المل 
 (.لم يحنَّ، وكان أرجى لحاجتهلو قال إن شاء اهلل : )قال النبي .( إنسان

 [ لو قال إن شاء اهلل لم يحنَّ، وكان أرجى لحاجته]      قوله   :الشاهد   

 االستثناء في الحلف
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 مائاة واهلل ألطوفن الليلة على : قصة سليمان ا عليه الصالة والسالم ا حين قال  وحاصل 
اء اهلل، فلم إن ش: قل: امرأة، تلد كل واحدة منهن غالمًا يقاتل في سبيل اهلل، فقال له الَمَل 

إن شاء اهلل، اعتمادًا على قوة عزيمته، فأراه اهلل ا عّز وجل ا أن األمر بيده، فطاف   : يقل
جامعهن في ليلة واحدة، فأتت واحدة منهن بنصف إنساان، ولايس   : امرأة، أيمائة على 

إنسانًا كاماًل ولو لم تأِت واحدة منهن بشيء لكان هذا مما ال غرابة فيه، ولو جااءت كال   
واحدة منهن بولد لكان برو بيمينه، لكن أراد اهلل أن ُيريه قدرته تعالى، وأن األمر بيده جال  

 «إن شاء اهلل لم يحنَّ، وكان دركًا لحاجته: لو قال»: وعال، فقال النبي 
 .إن شاء اهلل ألبروه اهلل في يمينه: لو قال: أي

إن شاء اهلل، فال شيء علياه لاو   إن شفى اهلل مريضي فللَّه علي نذر : لو قال :مثال النذر
 هلل عليو نذٌر أن ال أكلم فالنًا إن شاء اهلل، ثم كلَّمه فال شيء عليه: تر ، وكذل  لو قال

 
 
 

 ما حكم الحنَّ في اليمين ؟: مسألة 
اجعلوها : ، أي[ 19: المائدة]{{ َواْحَفظووا أ ْيَماَنكوْم}}: امتثااًل لقوله تعالى األصل حفظ اليمين

 .محفوظة، وال تحنثوا فيها محكمة
أما إذا كان الحنَّ خيرًا فقد فاألفضل أن يحنَّ وُيَكفِّر عن يمينه ويأت الذي هو خيار ، وال  

 .ُيِصر على اليمين 
 :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  لحديَّ لعبد الرحمن بن سمرة)
 «ر عن يمين  وائت الذي هو خيرإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّ»
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
له عند اهلل من أن يعطي كفَّارته التي افترض اهلل  واهلل، ألن يلجو أحدكم بيمينه في أهله مثٌم)

 (.عليه
 أي أشد إثما  [ :له مثٌم]

 ون تطوعا ؟متى يكون الحنَّ واجبا ومتى يك: مسألة 

 نحكم الحنَّ في اليمي
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، وتارة تكون خيرية تطوع، فإن كانت خيرياة  الخيرية في الحنَّ تارة تكون خيرية واجب
واجب صار الحنَّ واجبًا، وإن كانت خيرية تطوع صار الحناَّ تطوعاًا، فمثاال خيرياة     

 .واهلل ال أصلي اليوم مع الجماعة: الواجب لو قال
يصلي مع الجماعة ويكفار عان   فهذا حلف على تر  واجب فالحنَّ هنا واجب، وعليه أن 

 .يمينه
واهلل ال أصلي الوتر، فهنا حلف على شايء تطاوع   : لو قال شخص ومثال خيرية التطوع،

 .أوتر وكفِّر عن يمين : فالحنَّ أفضل له من عدمه، فنقول له
واهلل ال أكلم عمي، فهنا حلف على أمر فيه هجار  : ، فقالولو تعاند رجل مع عمِّه في شيء

رحم، فالحنَّ هنا واجب، ألنه يتوقف عليه فعل الواجب، فإذا توقف علاى   مؤمن، وقطيعة
 .الحنَّ فعل الواجب صار واجبًا

واهلل ألضربنَّه بالحجر حتى أجرحه، فهذا يجب عليه : ولو أن رجاًل غضب على شخص فقال
الحنَّ؛ ألن تر  المحرم يتوقف على حنثه، وإذا توقف تر  المحرم علاى الحناَّ صاار    

 .ًاالحنَّ واجب
 متى يكون الحنَّ حراما ؟: مسألة 

 إذا حلف على تر  محرم، أو على فعل واجب، فالحنَّ هنا حرام يكون الحنَّ حراما
واهلل ألصلينو مع الجماعاة  : ال تصلى مع الجماعة فقال االبن :مثال ذل  إذا قال األب البنه

 .فالحنَّ حرام، ويجب عليه الصالة مع الجماعة
 ق اليوم، فالحنَّ حرام،واهلل ال أسر: ولو قال
 متى يكون الحنَّ مكروها ؟: مسألة 

واهلل ال ألتفت برأسي فاي  : ، مثل لو قالومثال الحنَّ المكروه أن يحلف على تر  المكروه
الحنَّ هنا مكاروه وهاو االلتفاات    : الصالة، وااللتفات بالرأس في الصالة مكروه، فنقول

 .برأسه في صالته
، وسوف يصلي في جماعة، وقد بقي على األذان ثلَّ سااعة  واهلل ال مكل البصل :ولو قال

 .فالحنَّ هنا مكروه؛ ألن بإمكانه أن يصبر حتى يصلي، فإن أكل لئال يصلي صار حرامًا
 متى يكون الحنَّ مباحا ؟: مسألة 
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واهلل ال ألبس هذا الثوب، وأللبسن هذا الثوب، فهو مخير ولكان  : قال :ومثال الحنَّ المباح
 .حفظها أولى

 
 
 

 ؟ ما هو إبرار القسم: مسألة 
الحالف، لكن إبرار القسم بمعنى : ألن الحنَّ واقع من المقِسم أي إبرار القسم غير الحنَّ؛
 . أن يحلف عليو شخص

 
 

 حكم إبرار القسم ؟: مسألة 
 ، وأنه من حقوق المسلم على المسلم ،  إبرار المقِسم األصل فيه أنه مشروع

أمرنا رساول اهلل   :قال  (الثابت في صحيح مسلم  ي اهلل عنهرضالبراء بن عازب حديَّ  )
صلى اهلل عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشاميت  

ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السالم ونهانا عن خاواتيم أو   وإبرار القسمالعاطس 
ر وعان القساي وعان لابس الحريار      عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياث

 . واإلستبرق والديباج
 فإن من حقه علي  أن تبرو بيمنيه ، ألنه من حقه علي  ،  فإذا حلف علي  أخو  

، أما إذا كان في ذل  ضرر علي  فإن ذل  ال يلزما ،   وهذا ما لم يكن في ذل  ضرر علي 
؟ ومتى تنام؟ ومتاى     ألهل ؟ وكم عيال ؟ وكيف معاشرت واهلل لتخبرني كم مال : فلو قال

تستيقظ؟ أقسم علي  باهلل العلي العظيم أن تخبرني، فال يلزمه أن يخبره، بل ربماا يحارم   
عليه؛ ألنه توجد أشياء سرية ال يمكن أن يخبر بها أحدًا، لكن الشيء الذي ليس علي  فياه  

توكيدًا، وإن كاان   ضرر فأنت مأمور أن تبر بيمينه، وأما ما فيه نفع ألخي  فإنه يكون أشدو
 .فيه دفع ضرر عنه فإنه يجب

 هل الكفارة تجب على الحانَّ أو على الحالف ؟: مسألة 

  إبرار القسم
 

 إبرار القسم حكم
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، يعني لو أن  قطعت يمين الحالف، ولم تبرو يمينه فالكفاارة علياه؛    على الحالف :الجواب
 .ألنه هو الحالف، والكفارة تتعلق بالحالف

 ؟ بقصد االمتناع فال يحرم م اإلنسان شيئًا حالاًلروفإذا َح :مسألة 
حارام علايو أن مكال    : ، مثل لو قالفإذا حرم اإلنسان شيئًا حالاًل بقصد االمتناع فال يحرم

الطعام حالل ل ، لم يحرم، وعليه كفارة يمين، إن فعله ألن قصده هناا أن  : طعام ، فنقول
 . يمتنع من أكله

َلَم توَحرُِّم َما أ َحلَّ اللَُّه َلَ  َتْبَتِغي َمْرَضاَة أ ْزَواِجَ  َواللَُّه َياأ يلَها النَِّبيل }}: والدليل قول اهلل تعالى
وهذه اآلية نزلت لماا  [ 2، 1: التحريم]{{ َقْد َفَرَض اللَُّه َلكوْم َتِحلََّة أ ْيَماِنكوْم{ }*َغفووٌر َرِحيٌم 

 .وغيره، تنظر في تفسير ابن كثير  حرم النبي  على نفسه العسل في قصة مشهورة
وسمي تحلة؛ ألن اإلنسان تحلل منه حين كفَّر، فأنا مثاًل قبل أن ُأكفِّر ال يحل لي أن أفعلاه،  
إال إذا أديت الكفارة بعد أن أحنَّ، فإذا أديت الكفارة انحلت اليمين، ولم يعد هناا  يماين   

 .أداء الكفارة قبل الحنَّ تحلة، وبعد الحنَّ كفارة: إطالقًا، ولهذا نقول
كان رسول اهلل  يشرب  :قالت (الثابت في صحيح البخاري ائشة رضي اهلل عنها عحديَّ ) 

أيتنا دخال عليهاا   : عسال عند زينب بنت جحش، ويمكَّ عندها، فواطيت أنا وحفصة على
ال، ولكني كنت أشرب عسال عناد  : )أكلت مغافير، إني أجد من  ريح مغافير، قال: فلتقل له

 (.حلفت، ال تخبري بذل  أحدازينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد 
 اتفقت ( :فواطأت)
 .جمع مغفور وهو صمٌغ حلٌو ولكن رائحته كريهة  (  :مغافير)
 .أي حلفت على أن ال أعود لشرب العسل عندها  ( :وقد حلفت)
 
 
 

 من حلف على شيء وورى بغيره ، فهل العبرة بنيته أم بلفظه ؟: مسألة 
والادليل علاى ذلا  الكتااب     « األيمان إلى نية الحالففُيرجع في » العبرة بنيته ال بلفظه

ووجه [ 19: المائدة]{{ َوَلِكْن ُيؤ اِخذوكوْم ِبَما َعقَّْدتُُّم األ ْيَماَن}}: والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى

 اليمين على نية المستحلف
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الداللة من اآلية أنه إذا ُرِجع إلى النية في أصل اليمين، هل هي يماين منعقادة أو غيار    
 .ليها في المراد باليمين من باب أولىمنعقدة؟ فألن يرجع إ

األعماال   إنماا  : ) قال أن النبي ( حديَّ عمر الثابت في  الصحيحين )  وأما من السنة
لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورساوله فهجرتاه إلاى اهلل    بالنيات وإنما 

 ( ى ما هااجر إلياه  فهجرته إل ينكحها ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
 .وما أعظم هذا الحديَّ

 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديَّ ) 
 . اليمين على نية المستحلف

 
 
 
 

 ماذا يجب على اإلنسان إذا ُحِلف له باهلل ؟: مسألة 
الف ألن ذل  مان  إذا ُحِلف له باهلل فعليه أن يرضى بذل  وأن يصدِّق الح يجب على اإلنسان
 تعظيم اهلل تعالى 

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ )
كال، واهلل الذي ال إله إال هاو،  : أسرقت؟ قال: رأى عيسى بن مريم رجال يسرق، فقال له)

 (.ممنت باهلل، وكذبت عيني: فقال عيسى
 ال :قاال   أن النباي  ( صحيح ابن ماجاه  رضي اهلل عنهما الثابت في  عمر ابنحديَّ )

 بااهلل  يارض  لام  من و فليرض باهلل له حلف من و فليصدق باهلل حلف من بآبائكم تحلفوا
   .  اهلل من فليس

 
 
 
 

 من ُحِلف له باهلل فليرَض

 اإلقسام على اهلل 
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 ما حكم اإلقسام على اهلل ؟: مسألة 
 :حكم اإلقسام على اهلل على التفصيل اآلتي 

باهلل تعالى رجاء رحمته فهاو محماود    إن كان اإلقسام على اهلل صادٍر عن ُحسِن ظٍن( 1)
 :وعليه ُيحمل الحديَّ اآلتي 

أن الربيع عمته كسرت ثنياة جارياة،   (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديَّ )
فأمر  فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا األرش فأبوا، فأتوا رسول اهلل  وأبوا إال القصاص،

يا رسول اهلل، أتكسر ثنية الربيع؟ ال والاذي  : لنضررسول اهلل  بالقصاص، فقال أنس بن ا
القوم  فرضي( يا أنس، كتاب اهلل القصاص: ) بعث  بالحق ال تكسر ثنيتها، فقال رسول اهلل 

 (.إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره: )فعفوا، فقال رسول اهلل 
على عباد اهلل فإن ذل  محبٌط  إن كان اإلقسام على اهلل صادٍر عن ُعْجٍب بالنفس وتكبٍر( 2)

 :للعمل 
 :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  بن عبد اهلل جندبحديَّ ) 
أن ال  من ذا الذي يتألى علاىو  : عز وجل اهلل  ، فقالواهلل  ال يغفر اهلل لفالن  :رجل  قال)

 (وأحبطت عمل  لهأغفر لفالن إني قد غفرت 
 
 
 

 ماذا نصنع لو عرضنا اليمين على مجموعٍة وكل منهم يريد أن يحلف ؟  :مسألة 
 .دلت السنة الصحيحة على أنه في هذه الحالة ُيشرع االقتراُع بينهم 

عرض علاى    أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديَّ ) 
 .هم يحلفأي: قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين

 
 
 

 ما هو النَُّذِر لغًة وشرعا ؟: مسألة 

 االقتراع بين من أرادوا أن يحلفوا

 باب النذر
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 أوجبت،: نذرت هذا على نفسي، أي: اإليجاب، يقال :النَُّذِر لغًة
 .هو إلزام المكلف نفسه شيئًا هلل نعالى  : االنَُّذِر شرع

 ِبَم ينعقد النذر ؟: مسألة 
: ام فهو نذر، سواء قال، وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على االلتزينعقد النذر بالقول

هلل علاّي أن  : هلل علّي عهد، أو هلل علّي نذر، أو ما أشبه ذل  مما يدل على االلتزام، مثال 
 .نذر، أو عهد: أفعل كذا، وإن لم يقل

 ما هو حكم النذر ؟: مسألة 
 : حكم النذر على التفصيل اآلتي 

 :النذر المعلق مكروه ( 1)
  نهى النباي  عان الناذر    :قال (ابت في الصحيحين الثابن عمر رضي اهلل عنهما حديَّ )
 . يئًا، وإنما يستخرج به من البخيلإنه ال يرد ش: قالو
، ال شرعية فهو ال ياأتي  قدرية وبيون أنه ليس فيه فائدة ال شرعية وال فقد نهى عن النذر 

 . بخير، وال قدرية فهو ال يرد قدرًا 
ثوّم ُلَيُقُضاوُا َتَفاَثُهْم َوُلُيوفواوُا    : )قال تعالىره لكن إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء بنذ

 [29: األية -الحج : سورة( ]نوذووَرُهْم َوُلَيّطّوفووُا ِباُلَبْيِت اُلَعِتيِق
ُيوفووَن ِبالّنُذِر َوَيَخافووَن َيْوماًا َكااَن َشاّرُه    : )وقد مدح اهلل تعالى الموفين بالنذر فقال تعالى

 [0: األية -إلنسان ا: سورة( ]ُمْسَتِطيرًا
َوِمُنُهْم ّمْن َعاَهَد الّلَه َلاَئْن  : )قال تعالى ثم إن اهلل تعالى عاقب الذين لم يوفوا بالنذر بالنفاق

َفَلّمآ مَتاُهْم ّمن َفْضِلِه َبِخلووُا ِباِه َوَتَوّلاوُا   * مَتاَنا ِمن َفْضِلِه َلَنّصّدَقّن َوَلَنكووَنّن ِمَن الّصاَلِحيَن
 [06: 05 -التوبة : سورة( ]ِرُضوَنّوُهْم ّمْع

من ناذر  ) :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  عائشة رضي اهلل عنهاحديَّ ) 
 (.أن يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه

 إن كان النذر في معصية فال يجوز الوفاء به وكفارته كفارة اليمين ( 2)
من ناذر  ) :قال   أن النبي  (ثابت في صحيح البخاري ال عائشة رضي اهلل عنهاحديَّ ) 

 (.أن يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه
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 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه   حصين بن عمرانحديَّ ) 
  .  يمين كفارة كفارته و معصية في نذر ال
 : ءبه شي جبالنذر المباح  ال ينعقد وال ي(3)

  ال شيء في النذر المباح :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى  ]*[
أن النبي  رأى شيخا : قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أنس رضي اهلل عنهحديَّ )

إن اهلل عن تعاذيب هاذا   : )قال. نذر أن يمشي. قالوا(. ما بال هذا: )يهادي بين ابنيه، قال
 .وأمره أن يركب(. نفسه لغني

نذرت أختي أن تمشاي   :قال (الثابت في الصحيحين  عقبة بن عامر رضي اهلل عنهديَّ ح)
 (لتمش ولتركب: )إلى بيت اهلل، وأمرتني أن أستفتي لها النبي  فاستفتيته، فقال عليه السالم

بينا النبي  يخطاب،  :قال (الثابت في صحيح البخاري  ماابن عباس رضي اهلل عنهحديَّ ) 
أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وال يقعد، وال يساتظل، وال  : فسأل عنه فقالواإذا هو برجل قائم، 

 (.مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه: )فقال النبي . يتكلم، ويصوم

 لو نذر أن ال يكلم عمه فهل يوفي بنذره ؟: مسألة 
 .لو نذر أن ال يكلم عمه فهذا نذر معصية يحرم الوفاء به

وألناه لاو   « من نذر أن يعصي اهلل فال يعصه»: لقول النبي « اء بهفال يجوز الوف»: قوله
جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها، وهذا يؤدي إلى انتهاا   

 .حرمات اهلل
ال نذر في معصية اهلل، وكفارته كفارة »: يكفر كفارة يمين؛ لقول النبي : أي« ويكفِّر»: قوله
 «يمين

حرام عليه، وعليه كفارة يمين، حرام علياه؛ لقاول   : ل أن يتعامل بالربا، قلناولو نذر رج
ال ناذر فاي   »: ، وعليه كفارة يمين؛ لقولاه  « من نذر أن يعصي اهلل فال يعصه»: النبي 

 «معصية اهلل وكفارته كفارة يمين
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لازم  نذره انعقد؛ ألناه أ : والمعنى يقتضي ذل ؛ ألن هذا الرجل نذر ولم يفعل، ونحن نقول
نفسه به، وال يمكن أن يوفي به؛ ألنه معصية، وحينئذ يكون نذر ناذرًا لام يوِفاه فعلياه     

 ال تفعلها، وعلي  كفارة يمين،: الكفارة، كما لو حلف أن يفعل معصيًة، فإننا نقول له
 
 

 
 
 

 من نذر ثم عجز عن الوفاء فما حكم النذر ؟: مسألة 
  : فاءمن نذر ثم عجز عن الوفاء لم يجب عليه الو

 [16: التغابن: سورة( ]َفاّتقووُا الّلَه َما اْسَتَطْعتوْم: )قال تعالى
 كفارة: قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديَّ عقبة ابن عامر) 

   .  يمين كفارة النذر
 

 
 من مات وعليه نذر قبل أن يوفي به فهل يجوز لوليه أن يقضيه عنه ؟: مسألة 
 :سنة الصحيحة أن من مات وعليه نذر قضاه عنه وليه دلت ال

استفتى سعد بان عباادة   :قال (الثابت في الصحيحين  ماعباس رضي اهلل عنهحديَّ ابن )
: األنصاري رسول اهلل  في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضايه، فقاال رساول اهلل    

 (.اقضه عنها)
 

 
 هل يجوز النذر فيما اليمل  ؟: مسألة 

من حلف )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين ثابت بن الضحا  رضي اهلل عنه َّ حدي)
، ومن قتل نفسه  على ملة غير اإلسالم فهو كما قال، وليس على ابن مدم نذر فيما ال يمل 

 من نذر ثم عجز عن الوفاء

 من مات وعليه نذر

 ال نذر فيما ال يمل 
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بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنًا بكفار  
 (.فهو كقتله

( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي  رضي اهلل عنه عبد اهلل ابن عمروحديَّ ) 
 .ال نذر فيما ال يمل  وال عتق فيما ال يمل  وال طالق فيما ال يمل  : قال  أن النبي 

 
 

 
 
 

 ما معنى الَقَضاِء لغًة وشرعا ؟: مسألة 
  .إحكام الشيء والفراغ منه : لغًة  لقضاءا

ير، فإذا كان أمرًا شرعيًا فالقضاء بمعنى اإلحكام، وإذا كان أمرًا ُمقادرًا  ويطلق بمعنى التقد
َفَقَضااُهنو َساْبَع   }}: فإما أن يراد به التقدير األزلي، أو الفراغ من الشيء، فقولاه تعاالى  

َوَقَضْيَنا َإَلاى َبِناي َإْساَراَئيل  ِفاي     }}: فرغ منهن، وقوله: ، أي[ 12: فصلت]{{ َسَماَواٍت
{{ َوَقَضى َربلَ  أ الَّ َتْعُباُدوا َإالَّ َإيوااهُ  }}: قدرناه في األزل، وقوله: أي[ 4: اإلسراء]{{ اِباُلِكَت
 .شرع شرعًا محكمًا، فرضًا على العباد: ، أي[ 23: اإلسراء]

تبيين الحكام الشارعي، واإللازام باه، وفصال      : يتضمن ثالثة أمور  :والقضاء  شرعا 
 .الحكومات أو الخصومات

 ما حكم تولي القضاء ؟: ة مسأل
 فرض كفاية: حكم تولي القضاء  

َياَداُووُد َإنَّاا َجَعُلَنااَ    }}: فألن اهلل ا سبحانه وتعالى ا أمر به، فقال  [ : أما كونه فرضًا ] 
توؤ دلوا  َإنو اللََّه َيْأُمُركوْم أ ْن}}: ، وقال تعالى[ 26: ص]{{ َخِليَفًة ِفي األ ْرِض َفاْحكوْم َبْيَن النَّاِس

، فأمرناا إذا  [ 51: النساء]{{ األ َماَناِت َإَلى أ ْهِلَها َوَإَذا َحَكْمتوْم َبْيَن النَّاِس أ ْن َتْحكوُموا ِباُلَعْدِل

 ِكَتاُب الَقَضاِء
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حكمنا أن نحكم بالعدل، وأمر نبيه داود عليه الصالة والسالم أن يحكم بين الناس، وهذا يدل 
 على أنه فرض

ن المقصود به الفعل دون الفاعل وأنه إذا كاان المقصاود   فأل [ :وأما كونه فرض كفاية ]
 الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين

فالقضاء فرض كفاية؛ ألن المقصود إيجاد قاٍض يحكم بين الناس، وليس المقصود أن كل 
س، بقطع أن يوجد الحكم بين النا: واحد من الناس يكون قاضيًا، فالمقصود به الفعل، أي

كن قاضيًا في هذا البلد، فهل يصير : إذا قال اإلمام لشخص: مسألة  النظر عن عين الفاعل
 القضاء في حق هذا الشخص فرض  عين ؟

كن قاضيًا في هذا البلد، صار القضاء في حق هذا الشخص فارض   : إذا قال اإلمام لشخص
 عين 

 من هو اإلمام ؟: مسألة 
، واآلن الدول تختلف، بعضها السالطان  طان األعلى في الدولةاإلمام ولي األمر، يعني السل

األعلى في الدولة ُيسمى ملكًا، وبعضها يسمى رئيسًا، وبعضها أميرًا، وبعضاها سالطانًا،   
 .وبعضها شيخًا، فالمهم المعاني، فإذا كان هذا هو السلطة العليا في الدولة فهو اإلمام

 
 
 

 ؟  ما هي ركني أي عمل: مسألة 
القوة واألمانة، القوة، على ذل  العمل، واألمانة فيه فالعمل الذي يتطلاب   : أي عملركني 

العلم ال بد أن يكون المتولي له عالمًا، والذي يعتمد قوة البدن ال بد أن يكون متوليه قاوي  
البدن، وال بد أن يكون أمينًا؛ ألن من ليس بأمين ال يمكن أن ينفاذ العمال علاى الوجاه     

: على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان عليه السالم لما قاال المرضي، ويدل 
َقال  ِعُفِريٌت ِمَن اُلِجنِّ أ َنا مِتيَ  ِباِه َقْبال  أ ْن   {}أ يلكوْم َيْأِتيِني ِبَعْرِشَها َقْبل  أ ْن َيْأتووِني ُمْسِلِميَن}}

، أيضًا قوله تعالى عن ابناة صااحب   [ النمل]{{ *َتقووَم ِمْن َمَقاِمَ  َوَإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ أ ِميٌن 

 ي أي عمل نَُّكُر
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، فكل عمل [ 26: القصص]{{ َياأ َبِت اْسَتْأِجْرُه َإنو َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اُلَقِويل األ ِميُن}}: مدين
 .القوة واألمانة : وكل والية ال بد فيها من هذين الركنين

 
 
 

ن علماء السلف رحمهم اهلل تعالى ينأون ، وهذا هو الذي جعل الكثير م للقضاء خطٌر جسيم
بأنفسهم عن تولي القضاء ويفرون منه فرارهم من األسد ، وقد ثبت في السنة الصاحيحة  

 :ما يدل على ِعظم مسئولية  القضاء منها ما يلي 
 أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديَّ ) 

    .  سكين بغير ذبح فقد اءالقض ولي من: قال 
 كاألم  ألمًا فيه يجد لعذاب نفسه عرض فقد أي  (  سكين بغير ذبح فقد القضاء ولى من  ) 

 .  مدته وامتداد وشدته صعوبته في سكين بغير الذبح
 قال  أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة  رضي اهلل عنه بريدةحديَّ )
 فاي  فهاو  به فقضى الحق علم رجل  :  الجنة في واحد و النار في اثنان ثالثة القضاة  :

 فهو الحكم في فجار الحق عرف رجل و النار في فهو جهل على للناس قضى رجل و الجنة
   .  النار في
تنبيه :    هذا التقسيم بحسب الوجود ال بحسب الحكم ومعروف أن مرتباة القضااء

 { وقليل ما هم   } كم على علم بغير هوى شريفة ومنزلته رفيعة لمن اتبع الحق وح
أن ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجاة   رضي اهلل عنهأوفى أبي بن عبداهللحديَّ )

   .  الشيطان لزمه و عنه تخلى جار فإن يجر لم ما القاضي مع اهلل : قال  النبي 
 بعونه وإرشاده وإسعافه وإسعاده  ( الّله مع القاضي   ) 
 أي يتعمد الظلم فيه   : في حكمه   ( يجر ما لم   )
  عنه تسديده وتوفيقه  أي قطع:  (عنه تخلى جار فإن )

 خطر القضاء 
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يغويه ويضله ليخزيه غدًا ويذله لما أحدثه من الجور وارتكباه مان     (  الشيطان لزمه و)
   . الباطل وتحلى به من خبيَّ الشمائل وقبيح الرذائل 

 ها القاضي ؟ما هي الوصايا التي ُيوَصى ب: مسألة 
]*[ الوصايا التي ُيوَصى بها القاضي: 
: ألن تقوى اهلل وصية اهلل ا سبحانه وتعالى ا لألولين واآلخارين    بتقوى اهلل ُيوَصى( 1)
؛ وألن [ 131: النسااء ]{{ َوَلَقْد َوصوْيَنا الَِّذيَن ُأوتووا اُلِكَتاَب ِمْن َقْبِلكوْم َوَإيواكوْم أ ِن اتَّقووا اللََّه}}

َوَمْن َيتَّاِق  }}: في تقوى القاضي هلل عّز وجل تيسيرًا ألمره، وتسهياًل لمهمته، لقوله تعالى
؛ وألن في تقوى القاضي هلل ا عّز وجل ا ساببًا    [ الطالق]{{ اللََّه َيْجَعْل َلُه ِمْن أ ْمِرِه ُيْسًرا

َمنووا َإْن َتتَّقووا اللََّه َيْجَعْل َلكوْم َياأ يلَها الَِّذيَن م}}: لمعرفة الحق، ومعرفة المحق لقول اهلل تعالى
والقاضاي  [ األنفاال ]{{ *فوْرَقانًا َوُيَكفِّْر َعُنكوْم َسيِّئ اِتكوْم َوَيُغِفْر َلكوْم َواللَُّه ذوو اُلَفْضِل اُلَعِظايِم  

محتاج إلى ذل ، وألن في تقوى القاضي هلل ا عّز وجل ا سببًا ألن يجعل اهلل له من كال    
{{ َوَيْرُزُقُه ِماْن َحْياَّو اَل َيْحَتِسابُ   {}َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمُخَرًجا}}: ًا، قال تعالىهمٍّ فرج

إنه ينبغي لإلمام أن يكتب في تسطير التولية، أو أن يصادر  : فمن َثمو قلنا[ 3، 2: الطالق]
 .وثيقة التولية باألمر بتقوى اهلل ا عّز وجل ا

تحري العدل من تقوى اهلل ا عّز وجل ا، لكن عطفه على التقوى   « وأن يتحرى العدل( 2)
َإنو اللَّاَه  }}: من باب عطف الخاص على العام؛ ألهمية العدل في باب الحكومة؛ لقوله تعالى

: النسااء ]{{ ُلَعْدِلَيْأُمُركوْم أ ْن توؤ دلوا األ َماَناِت َإَلى أ ْهِلَها َوَإَذا َحَكْمتوْم َبْيَن النَّاِس أ ْن َتْحكوُموا ِبا
51. ] 
ألنه ليس كل من تحرى العدل وعرف العدل يقايم العادل، إذًا ياأمره    [ ويجتهَد في إقامته]

 .االجتهاد في إقامته: تحري العدل، الثاني: األول: بأمرين
]*[العدل في الحكم، والعدل في المحكوم عليه :والعدل يشمل أمرين. 
ما تقتضيه شريعة اهلل؛ ألن كل ما تقتضيه شريعة اهلل فهو بأن يحكم ب العدل في الحكم: أواًل

عدل بال ش ، وبناء على ذل  يرفض جميع األحكام القانونية التي تخالف شريعة اهلل، مهما 
كانت قوتها، فإنه يجب على القاضي رفضها وطرحها؛ ألنه خالف العدل، فكل ماا خاالف   

 . شرع اهلل فإنه خالف العدل
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، بأن ال يفرق بين صغير وكبير، وشريف ووضايع، وغناي   لمحكوم عليهالعدل في ا: ثانيًا
وفقير، وقريب وبعيد، وسيأتينا ا إن شاء اهلل تعالى ا بيان أناه يجاب أن يعادل باين       
الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، ودخولهما عليه، فال يكون القاضي ممن إذا رفعات  

من الحكم عليه، وإذا رفعت إليه قضاية  إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أن يتخلص 
تتعلق بأحد ممن بينه وبينهم عداوة شخصية حاول أن يحكم بها عليه، فإن نبيناا محمادًا    
حين رفع إليه أمر المخزومية التي كانت تستعير المتااع وتجحاده، أمار بقطاع يادها،      

كيف تقطع يد : اوالمخزومية من بني مخزوم من أشراف قريش، فأ َهمو قريشًا شأنها، وقالو
فطلبوا من يشفع إلى النباي ، فاساتقر   ! امرأة من بني مخزوم، وتصبح أمام الناس عارًا؟

رأيهم على ندب أسامة بن زيد، فانتدب لذل  وطلب من النبي  أن يرفع الحكم عنها، فقاال  
واالستفهام هنا لإلنكار، فأنكر، وأشاار إلاى   ! ؟« أتشفع في حد من حدود اهلل»: له النبي 

، « في حد مان حادود اهلل  »: ، وأشار إلى العلة في قوله« أتشفع؟»: العلة، أنكر في قوله
أنا ال أمل  أن أغير حّدًا من حدود اهلل، فال شفاعة في حد من حادود اهلل؛ ألن  : كأنه يقول

أيها الناس إنما أهل  مان كاان   »: الحكم كله هلل ا عّز وجل ا، ثم قام النبي  فخطب وقال  
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد،  قبلكم أنهم

 «وأيم اهلل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
اللهم صل وسلم عليه، أقسم وهو الصادق البار بدون قسم لو أن فاطمة بنت محماد   [**]

نسبًا، وذكار فاطماة ا     سرقت لقطع يدها، مع أنها سيدة نساء أهل الجنة، وأفضل النساء
 .رضي اهلل عنها ا دون غيرها؛ ألن القضية في امرأة

 ما هي الشروط الواجب توافرها في القاضي ؟  : مسألة 
]*[ الشروط الواجب توافرها في القاضي هي ما يلي: 
 أي بالغًا عاقال :أن يكون مكلفًا ( 1)

علم ما بلغ، ولو بلغ من الذكاء ماا  فالصغير الذي دون البلوغ ال يكون قاضيًا ولو بلغ من ال
 .بلغ، فال يمكن أن يكون قاضيًا أبدًا، والناقص فيه القوة، فال يقوى على الحكم بين الناس

 ضده المجنون، فالمجنون ال يصلح أن يكون قاضيًا« عاقاًل»
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 على القوة إذًا ال بد أن يكون بالغًا عاقاًل؛ ألن بفواتهما فوات القوة التي هاي أحاد ركناي   
 .الكفاءة، ألنهما يحتاجان إلى ولي هما بأنفسهما، فال يمكن أن يكونا وليين على غيرهما

رفع القلم عن : قال  أن النبي ( حديَّ علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 
 ( عن المجنون حتى ُيفيق   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 

رضاي اهلل عناه    بكرة بيأحديَّ ) والدليل على اشتراط الذكورة  :« ًاذكر»أن يكون ( 2) 
   .  امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن:قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري 

نكرة تشمل كل قوم، فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لان يفلحاوا، وهاذا    « قوم»فكلمة 
: فرس عليهم ابنته، فبلغ ذل  النبي  فقاال الحديَّ له سبب وهو أنه لما مات كسرى ولت ال

 «لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة»
ألن المرأة ضعيفة العقل والتدبير والتصرف، وضاعيفة اإلدرا ، فاال   : وأما التعليل فقالوا

تدر  األمور على ما ينبغي، فالرجل أرجح عقاًل وأكمل دينًا من المرأة كما هو معلوم شرعًا 
 .وعقاًل وبداهًة 

يضًا فيها وصف ثالَّ وهو أن المرأة قريبة العاطفة، كل شيء يبعدها، وكل شيء يادنيها،  أ
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منا   »: يقول النبي ا عليه الصالة والسالم ا  

 «ما رأيت خيرًا قط: سوءًا لقالت
المتحااكمين  فهي سريعة العاطفة، تنعطف بكل سهولة، ولهذا تخدع كثيرًا، يأتي رجل مان  

إليها، يكون قويًا ومؤثرًا، فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسًا على عقاب، وعقباًا علاى    
رأس، فيتوجه الحكم إلى زيد، فإذا تكلم الثاني تحول الحكم إلى عمرو؛ فهي ضعيفة، والذي 

 .فات فيها القوة، فال تتحمل أن تتولى أمور المسلمين
 :، وال بد أن يكون حرًا كامل الحرية، والتعليلوضده المملو  «حرًا»أن يكون ( 3)

أن الرقيق غالبًا يكون قاصرًا؛ ألنه يشعر بأنه دون غيره فال تجده يستوعب األشياء، : أواًل
 .وال ينظر إليه نظر الجد

أن الرقيق مشغول بخدمة سيده، والقضاء يحتاج إلى تفرغ للنظر فاي الحكام باين    : ثانيًا
 .الناس
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 : )لقوله تعالىوضده الكافر فال يصح أن يولى غير المسلم القضاء؛  «ًامسلم»أن يكون( 4)
 [141:النساء: سورة( ]َوَلن َيْجَعل  الّلُه َلُلَكاِفِريَن َعَلى اُلُمْؤِمِنيَن َسِبياًل

وضده الفاسق، وهو من أصر على صغيرة، أو فعل كبيرة، ولم يتب  «َعْداًل » أن يكون( 5)
 . منها

 تقامت مروءته واستقام دينهمن اس: والعدالة 
فإذا وجدنا شخصًا يغتاب الناس، ويأكل لحومهم فال نوليه القضاء، وإن كان عالمًا وقوياًا؛  

{{ َياأ يلَها الَِّذيَن مَمنووا َإْن َجاَءكوْم َفاِساٌق ِبَنَباٍإ َفَتَبيونواوا   }}: وذل  لفسقه، والدليل قوله تعالى
ا أن نتبين خبر الفاسق، وهذا يدل على أن خبره ال   ، فأمر اهلل ا عّز وجل [ 6: الحجرات]

يقبل على سبيل اإلطالق، وإنما ُيَتبين فيه، ومعلوم أن القضاء يتضمن الخبر؛ ألن القاضاي  
 . هذا حكم اهلل، فحكمه متضمن الخبر، فال يقبل: يقول للمدعي والمدعى عليه

تنبيه : سقه، وأضارار المعاصاي   وأما التعليل؛ فألن الفاسق ال يؤمن أن يحيف لف
على القلب واالتجاه والسلو  ظاهرة جدًا، فال يصح أن يكون قاضيًا، ولكن يجب أن نعلم أن 
هذا الشرط ُيْعَمُل به بحسب اإلمكان، فإذا لم نجد إال حاكمًا فاسقًا فإننا نوليه، ولكن نختاار  

، وإال فلو [ 16: التغابن]{{ ْسَتَطْعتوْمَفاتَّقووا اللََّه َما ا}}: أخف الفاسقين فسقًا، لقول اهلل تعالى
نظرنا لمجتمعنا اليوم لم نجد أحدًا يسلم من خصلة يفسق بها، إال َمْن شااء اهلل، فالِغيباة   
فسق وموجودة بكثرة، والتغيب عن العمل، واإلصرار على ذل ، وكونه ال يأتي إال بعد بداية 

فاإلصرار على ذل  فسق؛ ألنه ضاد   العمل بساعة، ويخرج قبيل نهاية العمل بساعة مثاًل،
األمانة، وخيانٌة، وأكٌل للمال بالباطل؛ ألن كل راتب تأخذه في غير عمل، فهو من أكل المال 

 .بالباطل 
وضده األصم الذي ال يسمع، فلو وقع عند أذنه أقوى صوت فاي   :« سميعًا»أن يكون ( 6)

 . نه ال يسمع كالم الخصمينأل: الدنيا ما سمعه، فهذا ال يصح أن يكون قاضيًا، قالوا
ألناه  : يعني غير أعمى، فاألعمى ال يصلح أن يكون قاضيًا؛ قالوا :« بصيرًا»أن يكون ( 0)

ال يعرف المدعي من المدعى عليه، فربما يتكلم أحدهما مقلدًا لآلخر، فيحسب أنه هو ذلا   
: مكن أن يقول المادعي الُمقلَّد؛ ألنه ال يميز األشياء إال بالصوت، والصوت يمكن تقليده، في
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ماذا تقول؟ فيقلد ذا  صوت المدعى : أنا أدعي على فالن بعشرة مالف ريال، فيقول القاضي
 نعم، عندي له عشرة مالف ريال، فبناء عليه يحكم القاضي: عليه يقول

فاال باد أن   ! ألن األخرس إذا كان قاضيًا فكيف يكلم الخصمين؟ :« متكلمًا»أن يكون ( 1)
مسألة تحتاج إلى تصريح مفهوم، واإلشارة قد تكون مفهومة، وقد تكون غير ينطق؛ ألن ال

 مفهومة
فال بد أن يكون القاضاي مجتهادًا، واالجتهااد     :« مجتهدًا ولو في مذهبه»أن يكون ( 9)

 :نوعان
اجتهاد مطلق، وهو االجتهاد في أقوال العلماء كلهم، بحيَّ يطبق هذه األقوال علاى  : األول

 .ما هو الصوابالنصوص، ويختار 
اجتهاد في المذهب، فهو ال يخرج عن المذهب وال يطالع أقوااًل سوى المذهب، لكنه : الثاني

في المذهب مجتهد يقارن بين األقوال، ويعرضها على الكتاب والسنة، ويعرف الراجح مان  
المرجوح، ، ولو باعتبار كالم فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدًا في مذهبه، فالمجتهد فاي  
مذهبه، إما أن يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على الكتااب والسانة ويعارف    
الراجح، أو يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب، وينظر ما علياه  

 .األئمة فيختاره
منتهاى  »أو « الاروض المرباع  »: المقلد الذي ال يجتهد أبدًا، يأخذ مثاًل: و ضد المجتهد 

ويمشي عليه، وال ينظر في األقوال وال يقارن بينها، فهذا ال يصاح  « اإلقناع»أو « اإلرادات
أن يكون قاضيًا؛ ألنه مقلد غير مجتهد، فال يقارن بين األقوال ويختار األرجح، والمقلد، قال 

َفاْسأ لووا أ ْهال   }}: إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء، وصدق؛ ألن اهلل يقول: ابن عبد البر
فمن احتاج إلى الرجوع إلى غيره فليس من أهال  [ 0: األنبياء]{{ َإْن كوُنتوْم اَل َتْعَلُموَن الذُِّكِر

 .الذكر، وليس من أهل العلم، وعلى هذا فإنه  يشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا
وأما المقلد فال حظَّ له في القضاء، وال يجوز أن يولى القضاء؛ كما أناه ال يجاوز لاه أن    

قال اإلمام أحمد، أو صاحب : ا إذا أراد أن يفتي، ودعت الضرورة لسؤاله، يقوليفتي، وإنم
الكافي، أو صاحب اإلقناع، فينسب القول إلى قائله، كما أن العامي إذا سامع عالماًا مان    

كذا وكذا؛ ألنه لم يصل : قال العالم الفالني: العلماء يتكلم بشيء فإنه ال يفتي به، وإنما يقول
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ى حتى يصدر القول من عند نفسه، ولكان ينساب القاول إلاى قائلاه،      إلى درجة الفتو
 .كذا وكذا، فينسب الحديَّ إلى النبي : سمعت رسول اهلل  يقول: كالصحابي يقول

تنبيه : هو شرط لكن بحساب  : وهذا الشرط األخير االجتهاد ولو في المذهب، نقول
لعامي المحض؛ ألن العامي المحض ماا  اإلمكان، فإذا لم نجد إال قاضيًا مقلدًا فإنه خير من ا

يستفيد شيئًا وال يفيد، والمقلد معتمد على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيء مان  
 .العلم، ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد في أقوال األئمة

وهذه الشروط تعتبر حسب اإلمكاان، وتجاب    :رحمه اهلل  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]*[
 .والية األمثل فاألمثل 

وعلى هذا يدل كالم أحمد وغيره، فيولى لَعَدٍم أنفُع الفاسقين، وأقلُّهم شرًا، وأعدُل المقلدين، 
 وأعرفهما بالتقليد

فهذه الشروط  شروط بحسب اإلمكان ، فإذا لم يمكن، ُيولى األمثل فاألمثل، وعلى هذا يادل  
، وقال [ 216: البقرة]{{ ُوْسَعَها ُيَكلِّفو اللَُّه َنُفًسا َإالَّاَل }}: كالم اهلل عّز وجل، قال اهلل تعالى

، فإذا لم نجد أحادًا يتصاف بهاذه    [ 16: التغابن]{{ َفاتَّقووا اللََّه َما اْسَتَطْعتوْم}}: اهلل تعالى
 .الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر اإلمكان

 
 
 

 : لقاضي ما هي اآلداب التي يجب أن يتحلى بها ا: مسألة 
]*[ اآلداب التي يجب أن يتحلى بها القاضي هي ما يلي: 
القاوة  :  وذو ورٍع وتقوى ألن  ركناي أي عمال   أن يكون ذا علٍم باألحكام الشرعية( 1)

 . واألمانة، القوة، على ذل  العمل، واألمانة فيه
ة البدن ال بد أن فالعمل الذي يتطلب العلم ال بد أن يكون المتولي له عالمًا، والذي يعتمد قو

يكون متوليه قوي البدن، وال بد أن يكون أمينًا؛ ألن من ليس بأمين ال يمكن أن ينفذ العمل 
على الوجه المرضي، ويدل على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان عليه السالم 

َقال  ِعُفِريٌت ِمَن اُلِجنِّ أ َنا مِتيَ  ِباِه  {}يَنأ يلكوْم َيْأِتيِني ِبَعْرِشَها َقْبل  أ ْن َيْأتووِني ُمْسِلِم}}: لما قال

 اُب مَداِب الَقاِضيَب
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، أيضًا قوله تعالى عان ابناة   [ النمل]{{ *َقْبل  أ ْن َتقووَم ِمْن َمَقاِمَ  َوَإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ أ ِميٌن 
، [ 26: القصاص ]{{ َياأ َبِت اْسَتْأِجْرُه َإنو َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اُلَقِويل األ ِميُن}}: صاحب مدين

أ ْن َيكووَن َقِوّيًا ِماْن  ( 2. )القوة واألمانة : فكل عمل وكل والية ال بد فيها من هذين الركنين
 :، َليِّنًا ِمْن َغْيِر َضْعٍفَغْيِر ُعُنٍف

سلبي، الثبوتي أن يكون قويًا، يعني لاه شخصاية   : ثبوتي، والثاني: هذان وصفان أحدهما
 .أمام الخصوم وله سلطان، فال يكون ضعيفًا

يعني ال يكون بقوته عنيفًا؛ ألنه إذا كان ضعيفًا ضاعت الحقوق، « من غير عنف»والسلبي 
 :وإن كان عنيفًا هابه صاحب الحق، ولم يستطع أن يدلي بحجته، ولهذا قال بعدها

فينبغي أن يكون لينًا؛ ألنه لو كان غليظ القلب فظًا لهاباه صااحب   « لينًا من غير ضعف»
لعثم وعجز عن إظهار حجته، ولو كان ضعيفًا لضاعت الحقوق، ولعب عليه أهال  الحق، وت

الباطل، وصار الخصوم عنده يتناقرون كما تتناقر الديكاة، فاإذا حضارت مجلساه، وإذا     
الصخب، واللغط، والشتم، والسب، وهو ساكت يتفرج، فهذا ضعيف، وال ينبغاي أن يكاون   

فاألمر مشكل؛ ألن العنيف يهابه صاحب الحق، وال القاضي على هذا الوجه، وإذا كان عنيفًا 
 .يستطيع أن يتكلم، فيكون اإلنسان بين بين، قويًا من غير عنف، ولينًا من غير ضعف

هذه صفات يجبل اهلل العبد عليها، وليست أمرًا مكتسبًا، بل هي أمار  : لو قال قائل: مسألة 
 !به؟ غريزي، فكيف تطالبونه بأمر غريزي ال يستطيع أن يتخلق

أن جميع األخالق والصفات الغريزية يمكن أن تتغير باالكتساب، فكثير من الناس  :فالجواب
يكون شديدًا عنيفًا، ثم يصاحب رجاًل لينًا فيأخذ من أخالقه ويلين، وكثير من الناس يكاون  
ضعيف الشخصية، ولكنه يتمرن على تقوية شخصيته حتى تكون قوية، فالفقهاء لم يطلبوا 

ستحياًل، وإنما طلبوا أمرًا، إن كان اإلنسان قد ُجبل عليه فذل  المطلوب، وإن لم يكن شيئًا م
قد جبل عليه فإنه يحاول اكتسابه، وعلى هذا يحمل قوله ا عليه الصالة والسالم ا لمان    

 «ال تغضب»: أوصني، قال: قال له
 اإلنسان؟ فهل الرسول ا عليه الصالة والسالم ا نهاه عن أمر ِجِبلِّي مطبوع عليه
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؛ ألن النهي عما ال يمكن تنفيذه طلب محال، وتكليف بما ال يستطاع، ولكن معنى ال: الجواب
ال تعوِّد نفس  الغضب، فأيضًا هذا القاضي الذي طلبنا منه أن يكون : أي« ال تغضب»: قوله

هذه جبلَّتي، أنا غضوب وعنيف، نقاول  : قويًا من غير عنف، لينًا من غير ضعف، إذا قال
عوِّد نفس  القوة، واجعل ل  هيبة عند الخصم، حتاى  : َعوِّْد نفس ، والضعيف نقول له: هل

 .يكون مجلس  محترمًا غير ملعوب فيه
 ما معنى حليما ؟: مسألة 
وأحق النااس  « ال تغضب»: بعيد الغضب وبطيء الغضب، لقول النبي : أي «حليمًا»معنى 

ضب، فإن الغضب جمرة يلقيها الشايطان فاي   بهذه الوصية القضاة؛ ألنه إذا كان سريع الغ
قلب ابن مدم، فتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه، ويقف شعره، فال يستطيع أن يتصور المساألة،  

 «ال يقضي القاضي وهو غضبان»: وال تطبيق األحكام الشرعية عليها، ولذل  قال النبي 
تنبيه : لم، ومعاقباًا فاي   ينبغي أن يكون حليمًا، ولكن يكون حليمًا في موضع الح

كن حليمًا في كل شيء، فمعناه أنا قيدناه فال يتحر ، فينبغاي  : موضع العقوبة؛ ألنه إذا قلنا
 .أن يكون حليمًا في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة

فإذا كان اإلنسان حليمًا في موضع الحلم، وأخاذًا بالعقوبة في موضع األخاذ، فهاذا هاو    
اْعَلُموا أ نو اللََّه َشِديُد اُلِعَقاِب َوأ نو اللََّه َغفووٌر َرِحيٌم }}: بنا ا عّز وجل ا  الكمال، ولهذا قال ر

 [ .91:المائدة]{{ 
 :ذا أناٍة وفطنة أن يكون ( 2)

 ؟« ذا أناة»ما معنى : مسألة 
، فيكون القاضي متأنيًا فال يتعجل في الحكام، بال يادرس    األناة هي التؤدة وعدم التسرع

ن جميع الجوانب وخصوصًا في القضايا المعقدة كالموارياَّ مان زمان طويال     القضية م
ومسائل الدماء، وضد ذل  المتسرع في الحكم؛ ألن المقام يحتاج إلى تاأٍن وعادم تسارع    

 .ليتصور المسألة من كل الجوانب، ثم يطبقها على األدلة الشرعية
يفوِّت الفرصة فال ينبغي أن يتأنى فإذا كان التأني : وهذه الصفة نقول فيها ما قلنا في الحلم
 في بعض األحوال، ألنه سيضيع الحزم،

 :قال الشاعر ]*[
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 وربما فات قومًا ُجلُّ أمرهم
 مع التأني وكان الرأي لو عجلوا

 .فقد يكون الحزم والرأي أن يبادر اإلنسان
 ؟« ذا ِفُطَنة»ما معنى : مسألة 

أن يكون فيه قدٌر كبير من الذكاء والفراسة فال بد أن يكون ذا فطنة ونباهة، وذكاء وفراسة 
، ألن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء؛ ألن الناس فيهم المحق وفيهم المبطال،  
وفيهم من يعجز عن التعبير، وفيهم من هو فصيح بليغ، فيضيع الحق إذا لام يكان عناد    

 القاضي علٌم بأحوال الناس، وفراسٌة وذكاء
ليمان وداود عليهما السالم في المرأتين اللتين خرجتا إلاى البار   وال يخفى ما في قصة س

ومعهما ابنان لهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فجاءتا إلى داود ا عليه الصاالة والساالم ا     
تحتكمان إليه، فحكم باالبن للكبيرة، لعله ظن ا عليه الصالة والسالم ا أنها أقارب إلاى     

تلد فيما بعد، وهذه كبيرة قد تتوقف عن الوالدة وهي  هذه صغيرة يمكن أن: الصدق، أو قال
أحق بالشفقة، ثم خرجتا من عنده وصادفهما سليمان ا عليه الصالة والسالم ا وساألهما    

ال، الحكم أن متي بالسكين فأشقه نصفين فتأخاذ الكبيارة نصافه،    : كذا وكذا، فقال: فقالتا
يا رسول اهلل ال تشاقه  : غيرة فقالت لهال مانع، وأما الص: والصغيرة نصفه، فقالت الكبيرة

 هو لها، فالفراسة تقضي أنه للصغيرة، والدليل الحنان والشفقة فحكم به للصغيرة
وقصص الذكاء في القضاة كثيرة، ذكر ابن القيم ا رحمه اهلل ا في الطرق الحكمية جملاًة    

 .صالحة منها في أقضية القضاة
،  وبأحوال النااس، أن يكاون مان الاذكاء      ةيجب أن يكون عالمًا باألحكام الشرعي( 3)

والفراسة ، ألن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء؛ ألن الناس فيهم المحق وفايهم  
المبطل، وفيهم من يعجز عن التعبير، وفيهم من هو فصيح بليغ، فيضيع الحق إذا لم يكان  

 عند القاضي علٌم بأحوال الناس، وفراسٌة وذكاء
قصة سليمان وداود عليهما السالم في المرأتين اللتين خرجتا إلاى البار    وال يخفى ما في

ومعهما ابنان لهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فجاءتا إلى داود ا عليه الصاالة والساالم ا     
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تحتكمان إليه، فحكم باالبن للكبيرة، لعله ظن ا عليه الصالة والسالم ا أنها أقارب إلاى     
 مكن أن تلد فيما بعد، هذه صغيرة ي: الصدق، أو قال

 :ِفي َلْحِظِه، َوَلُفِظِه، َوَمْجِلِسِه، َوُدخووَلِهَما َعَلْيِه  أن  َيْعِدُل َبْيَن اُلَخْصَمْيِن( 4)
، [ 90: النحل]{{ َإنو اللََّه َيْأُمُر ِباُلَعْدِل َواإَلْحَساِن}}: ، لقوله تعالى« َيْعِدُل َبْيَن اُلَخْصَمْيِن »  

َإّن الّلَه َيْأُمُركوْم أ ن توؤّدوُا األَماَناِت َإَلَى أ ْهِلَهاا َوَإَذا َحَكْماتوْم َباْيَن الّنااِس أ ن     ): تعالى وقوله
 «اتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكم»: ، ولقول النبي [51: النساء: سورة( ]َتْحكوُموُا ِباُلَعْدِل

 .قفأمر بالعدل بين األوالد، ومثلهم غيرهم ممن يتساوون في الحقو
يشمل ما إذا كانا كافرين أو مسلمين، أو أحدهما كافرًا واآلخار مسالمًا،   « بين الخصمين»

فيجب أن يعدل بينهما؛ ألن المقام مقام حكم يستوي فيه جميع األفراد المحكوم علايهم، أو  
 .لهم، فيجب أن يعدل بين الخصمين أيًا كانت ديانتهما

 ْصَمْيِن ِفي َلْحِظِه؟ما معنى أن  َيْعِدُل َبْيَن اُلَخ: مسألة 
أي يجب أن يعدل بينهما في النظار إليهماا، فاال    :معنى أن  َيْعِدُل َبْيَن اُلَخْصَمْيِن ِفي َلْحِظِه 

ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى اآلخر نظرة غضب، بل يجب عليه أن ينظر إليهما نظرة 
، المهم أن ال يختلف واحدة، سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب، أو نظر رضا

 .نظره للخصمين
 ما معنى أن  َيْعِدُل َبْيَن اُلَخْصَمْيِن ِفي لفظه؟: مسألة 

أي يجب عليه العدل في لفظه، فال يلينه ألحدهما،  :معنى أن  َيْعِدُل َبْيَن اُلَخْصَمْيِن ِفي لفظه 
ًا، كياف األوالد  أهاًل، وعليكم الساالم، مرحبا  : ويغلظه لآلخر، فال يقول ألحدهما إذا سلم

وعليكم السالم بصوت ال يكاد يسمع، أو : واألهل؟ وما أشبه ذل ، واآلخر إذا سلم رد بقوله
يتأفف وما أشبه ذل ، فهذا ال يجوز، وأيضًا ال يجوز أن يحتفي بأحدهما، فيسأله عن أصله 

 يجاوز؛  وولده وماله، والثاني ال يسأله، حتى لو كان قريبًا له ولم يره من زمن بعيد، فاال 
ألنه يمكن أن يسأله في مكان مخر، أما هنا فالناس سواء ال يجوز أن يفضل أحدهما علاى  
اآلخر في اللفظ، كذل  ا أيضًا ا يجب عليه أن يعدل بينهما حتى في نبرات الصوت، فاال    
يكلم أحدهما برفق ولين، واآلخر بغلظة وشدة، بل يجب عليه العدل في اللفظ من حيَّ عدد 

 .من حيَّ كيفية اللفظ، ونبرات الصوتالكلمات، و
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لكن إذا أساء أحد الخصمين األدب في مجلس الحكم فللقاضي أن يوبخه، وأن يطلب ا مثاًل  
 .ا من الشرطي أن يعاقبه، أو ما أشبه ذل 

 ما معنى أن  َيْعِدُل َبْيَن اُلَخْصَمْيِن ِفي مجلسه؟: مسألة 
، وفي نوع ما يجلسان عليه، فال يفضال  يعني يكون مجلس الخصمين واحدًا في الدنو منه

أحدهما على اآلخر، فال يجوز أن يدني أحدهما دون اآلخر، أو يجلس أحدهما على فاراش  
 .وثير واآلخر على بساط عادي

 ما معنى أن  َيْعِدُل َبْيَن اُلَخْصَمْيِن ِفي دخولهما عليه؟: مسألة 
، بال يادخالن   فال يقدم أحدهما على اآلخر ا عليهمعنى أن  َيْعِدُل َبْيَن اُلَخْصَمْيِن ِفي دخولهم

تفضل يا فالن، إال إذا قدم أحدهما اآلخر، أماا  : جميعًا، فال يقل ألحدهما إذا وقف عند الباب
أن يدخل القاضي أحدهما قبل اآلخر فهذا ال يجوز؛ ألن هذا خالف العدل، وال ش  أن المقام 

ن ألفضى إلى بطالن حجة مان لاه حجاة،    مقام عدل، وأنه إذا خولف العدل في هذا المكا
 .وانتصار من ليس له حجة، فالواجب العدل

فإن كان الباب ال يسع إال واحدًا فيقرع بينهما، إال إذا اختار أحدهما أن يقدم صاحبه فالحق 
 .لهما

ال، المقام مقام عدل، فاال نقادم األكبار، وال األقارب، وال     : أال نقدم األكبر؟ قلنا: فإن قيل
 .الحق لكما أن تدخال جميعًا، أو تختصما فيما بينكما: ، وال األوضع، بل نقولاألشرف

 : َوَيْحُرُم اُلَقَضاُء َوُهَو َغْضَباُن كثيرا ( 5)
هذا من اآلداب الواجبة، وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد، فالقضااء فاي حاال    

 .الغضب الشديد محرم
من مخالفة الهوى، فتجد الرجل تنتفخ أوداجه،  والغضب انفعال يحدَّ للنفس بسبب ما يثير

وتحمر عيناه ووجهه، ويقف شعره، ويفقد وعيه أحيانًا، إذ تصل الحال بالغضابان أحياناًا   
 .حتى ال يدري أفي السماء هو أم في األرض؟ وال يدري ما يتكلم به

]*[ن إنساان  غاية، وابتداء، ووسط، فاالبتداء ال يضر؛ ألنه ما م :والغضب ثالثة أقسام
يخلو منه إال نادرًا، والغاية ال حكم لمن اتصف به في أي قول يقوله، والوسط محل خاالف  

 .بين العلماء
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ولنضرب لذل  مثاًل برجل طلق وهو غضبان، فإن كان من أول الغضب فطالقه واقع نافاذ،  
ن وإن كان في غايته، فطالقه غير واقع، وال نافذ، وهذان موضعان متفق عليهما، وإن كاا 

في وسط الغضب فللعلماء في ذل  قوالن مشهوران، أصحهما أن الطالق ال يقع؛ ألن هاذا  
الرجل الغضبان يجد في نفسه شيئًا يرغمه، ويضطره إلى أن يطلق، مع أنه يدري ما يقول، 

 ال طالق في إغالق»: وقد جاء الحديَّ عن النبي 
 و الغاية والوسط، والدليل فالغضب الذي يحرم على القاضي أن يقضي فيه ه :وعلى هذا

 :قول النبي 
أحد  َيُقِضيونال » :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  بكرة يأبحديَّ ) 

 «بين اثنين وهو غضبان
والتعليل أن الغضبان ال يتصور القضية تصورًا تامًا، وال يتصور تطبيقها علاى النصاوص   

بد فيه من تصور القضية، ثم تصور انطباق األدلة عليهاا؛  الشرعية تطبيقًا تامًا، والحكم ال 
ألن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحكم على الشيء ال بد فيه من معرفة الموِجب 
للحكم، والغضبان ال يتصور ذل ، ال القضية وال انطباق األحكام عليها، ولذل  نهاى النباي    

 أن يقضي بين اثنين وهو غضبان
كان أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي فهنا محذور ثالَّ، وهو أنه  وأيضًا فإنه إذا

 .قد يحمله غضبه على هذا الخصم أن يحكم عليه مع أن الحق له
تنبيه :  ،يقاس على الغضب كل ما ُيشوش الفكر كأن يكون َحاِقٌن، أ ْو ِفي ِشدوِة ُجوٍع
 .  ، أ ْو نوَعاٍس، أ ْو َبْرٍد ُمْؤَلٍم، أ ْو َحرٍّ ُمْزِعٍجَعَطٍش، أ ْو َهمٍّ، أ ْو َمَلٍل، أ ْو َكَسٍل أ ْو

فال يقضي وهو حاقن، وهو المحصور بالبول، وأما الحاقب فهو المحصور بالغاائط، فاال   
يقضين بين اثنين في هذه الحال؛ ألن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية 

 .وانطباق الحكم الشرعي عليها
، حتى وإن كان سببه الصيام، فلو جاءا يتحاكمان إليه في قضاء في شدة جوعيحرم عليه ال

ال تقِض بينهما، فإذا صرفهما، فهل يستفيد من : مخر النهار وهو جائع جوعًا شديدًا، نقول
ذل  بأن يأكل؟ ال يستفيد ذل ؛ ألنه لن يأكل حتى تغرب الشمس، ولكنه يستفيد أن ال يخطئ 
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ال تصل حتى تفطار  : إذا أراد أن يصلي وهو جائع فال نقول لهفي الحكم، بخالف المصلي 
 .وتأكل؛ ألن الصالة يفوت وقتها، أما الحكم بين اثنين فال يفوت وقته

 .كذل  ال يقضي في شدة العطش؛ ألن ذهنه ُمشوش، حتى يشرب ثم يقضي بينهما
ألحيان، ألسباب كذل  شدة الَهمٍّ، وهذا أمر خفي، ألن اإلنسان بشر تعتريه هموم في بعض ا

خارجية، أو أهلية، أو داخلية في نفسه، فإذا كان في شدة همٍّ وجااءه اثناان يريادان أن    
أنا فكري مشغول، وعندي هموم كثيرة، فال يقضي بينهما، ومثل ذل  : يقضي بينهما، فيقول

لو كان شخص من أهله مريضًا مرضًا مدنفًا، أو سمع بانتصار بعض الكفار، فانشغل ذهنه 
فمن كان مهمومًا هما خارجيًا أو داخليًا فال يحال  . ل ، فحينئذ ينتظر حتى يزول ذل  الهمبذ

 .له القضاء في هذه الحال
كذل  ال يقضي في شدة ملل، كأن يكون من الساعة السابعة صباحًا وهو يقضي بين الناس، 

اء جااءه  وصابر على أذاهم وأصواتهم وصخبهم، فلما وصلت الساعة الثانية إال ربعًا مسا 
أنا مللت، وال أستطيع أن أقضي بينكما، فله ذل ، بل يجاب  : خصمان ليقضي بينهما، فقال

عليه أن يعتذر؛ ألن اإلنسان بشر، ويحرم عليه القضاء، والعلة هي علة تحريم القضاء في 
 .حال الغضب

، كأن يكون به نوم أو نعاس، فال يجوز له أن يقضي بين الخصوم في هذه كذل  شدة كسل
 .الحال، ولو رضي الخصوم؛ ألن هذا حق هلل تبار  وتعالى

 .، فال يجوز أن يقضي في شدة نعاس حتى يزولكذل  شدة نعاس
، كأن يأتيه الخصوم زمن شتاء بارد ليقضي بيانهم،  كذل  يحرم عليه القضاء في برد مؤلم

 .مال أقضي بينكم، بل أذهب وأتدفأ، أو ألبس ثيابًا أكثر، ثم أقضي بينك: فيقول
كذل  يحرم عليه القضاء في حر مزعج، فإذا كان في حر شديد جدًا ليس عنده مكياف وال  

انتظروا إلى مخر النهار، أو حتى أغتسل وأتبرد؛ ألن الحر مازعج  : مروحة، يقول للخصوم
 .ال يجوز معه القضاء

 ال يقضي أحد باين »: على قول الرسول ا عليه الصالة والسالم ا   كل هذه األحوال مقيسة
 «اثنين وهو غضبان
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إذًا كل حال تعتري القاضي تكون حائاًل بينه وبين تصاور القضاية، أو انطبااق األحكاام     
الشرعية عليها، فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب، ألن الحكم يدور ماع  

 .علته وجودًا وعدمًا
ي أن يباذل الخصام   والرشوة هي اقتطاع حق الغير  ، وه :ويحرم عليه أخذ الرشوة ( 6)

للقاضي شيئًا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه، أو يرفع عنه الحكم فيما كاان  
عليه؛ ألن الراشي ا الذي يعطي الرشوة ا تارة يريد أن ُيحكم له بما ادعاه، وتارة يرياد    

ئة ألف، أن يرفع عنه ما ادعي عليه، وبينهما فرق، إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فالنًا ما
ودفع إلى القاضي رشوة، فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه، وإذا كان الخصم قد 
ادعي عليه بمائة ألف وأعطى القاضي دراهم، فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي 

 :عليه، وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة للتالي
أن ( ابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ما الثرضي اهلل عنه حديَّ عبد اله بن عمرو) 

 .المرتشي و الراشي اهلل لعن:قال  النبي 
 .واللعن هو الطرد واإلبعاد عن رحمة اهلل، وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب

أن فيها فساد الخلق؛ فإن الناس إذا كانوا ُيحكم لهم بحسب الرشاوة فساد النااس،    : ثانيًا
فيها أيهم أكثر رشوة، فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفًا حكم له، وإذا أعطى وصاروا يتباهون 

ثمانمائة لم يحكم له، فسيعطي ألفًا، وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفًا أعطى ألفين، وهكاذا  
 .فيفسد الناس

أنها سبب لتغيير حكم اهلل عّز وجل؛ ألنه بطبيعة الحال النفس حّيافة مّيالة، تميل إلاى  : ثالثًا
أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي رشوة حكم بغير ما أنزل اهلل، فكان في هذا تغيير لحكم من 

 .اهلل ا عّز وجل ا
أن فيها ظلمًا وَجورًا؛ ألنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصام،  : رابعًا

 .ط وغيرهوال ش  أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الجور من أسباب الباليا العامة، كالقح
، أو تسليطًا على أكل المال بالباطل، ألنه ليس من حاق  أن فيها أكاًل للمال بالباطل: خامسًا

هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله علاى  : القاضي أن يأخذ شيئًا على حكمه؛ ألننا نقول
الحكم بالحق، والحكم بالحق ال يجوز أن يأخذ عليه عوضًا دنيويًا، وإما أن يحملاه علاى   
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الحكم بخالف الحق، وهذا أشد وأشد، فكان أخذ الرشوة أكاًل للمال بالباطل، وبذلها أعاناًة  
 .ألكل المال بالباطل

وأن اإلنسان ال يؤتمن، واإلنسان ال يدري أيحكم لاه بماا    أن فيها ضياع األمانات،: سادسًا
ي لعنة اهلل معه من الحق، أو يحكم عليه؟ وهذا فساد عظيم، ولذل  استحق الراشي والمرتش

 .ا والعياذ باهلل ا
تنبيه :     لكن لو تعذر إعطاء المستحق حقه إال ببذل الدراهم، فهل يادخل هاذا فاي

نعم، هي رشوة، لكن إثمها على اآلخذ دون المعطي؛ ألن المعطي إنما : الرشوة أو ال؟ نقول
رتشي ا اآلخذ  بذلها ليستخرج حقه؛ ألن حقه يضيع إذا لم يبذل ذل ، ويكون اللعن على الم

ا وقد نص على ذل  أهل العلم رحمهم اهلل، وبينوا أن من بذل شيئًا للوصاول إلاى حقاه    
إما أن تعطيني كذا وكاذا  : فليس عليه شيء، ويوجد اآلن من يقول لإلنسان المطالب بحقه

ا صراحًة ا وإال فاصبر، وهكذا حتى يمل ويعطيه غصبًا عليه، وهذا في الحقيقة أمٌر ُمارٌّ   
 .د للخلق، ألديانهم وأبدانهم؛ ألنهم يأكلون السحت ا والعياذ باهلل اومفس

 : ويحرم عليه قبول الهدية ( 0)
يحرم على القاضي أن يقبل هدية، فإذا أهدى له إنسان فال يجوز أن يقبلها، سواء كان لهذا 

وم الُمهدي حكومة أم لم يكن، وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثالثاء، ففاي يا  
 :االثنين ا أمس ا يجوز أن يقبلها، أما اليوم فال يجوز أن يقبلها إال بشرطين

 .أن يكون لهذا الُمهدي عادة أن ُيهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء: األول
أن ال يكون له حكومة، فإن كان له حكومة فال يجوز أن يقبل هديته، ولو كان ممن : الثاني

 .يهاديه قبل واليته
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  حديَّ أبي حميد الساعدي)  

 .هدايا العمال غولول 
 
 
 
 

 َباُب َطِريِق الُحُكِم َوِصَفِتِه
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 ؟  ما المقصود بَطِريِق الُحُكِم: مسألة 
 ما ُيتوصل به إلى الحكم  :المقصود بَطِريِق الُحُكِم 

 ؟  ما هي صفة الُحُكِم: مسألة 
]*[ اآلتي صفة الُحُكِم على التفصيل : 
 أ يلكوَما اُلُمدوِعي : َإَذا َحَضَر القاضي َخْصَماِن أجلسهما بين يديه وَقال ( )1)
فإذا ادوعى الُمدوِعي شيئًا  وأقر الُمدوَعى عليه للمدعي حكم القاضي للمدعي على المدعى ( 2)

 .عليه
نعام،  : رو؟ قالما تقول يا عم: أدعي على عمرو بمائة ألف ريال، فقال القاضي: فقال زيد
، له علي مائة ألف ريال، فإنه يحكم له عليه، وهذا ما يقع إال نادرًا؛ ألنه لو كاان   صحيح

 .يريد أن يقر ما احتاج إلى أن يأتي إلى القاضي 
إن كان ل  بينة فأحضارها ، ألن علاى   :إن أنكر  الُمدوَعى عليه يقول القاضي للُمدوِعي( 3)

اه ليحكم القاضي له بها ، فإن أحضر بينة سمع القاضي شهادته الُمدوِعي حينئٍذ تصحيح دعو
 .وحكم له بها 

 .فإن لم يكن للقاضي بينة يقضي القاضي باليمين على الُمدوَعى عليه 
 :للحديَّ اآلتي 

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه عباس ابنحديَّ )

 المادعى  علاى  اليمين لكن و أموالهم و رجال دماء ناس الدعى بدعواهم الناس يعطى لو
   .  عليه
قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه  عمرو ابنحديَّ عبد اهلل ) 
 . عليه المدعى على اليمين و المدعي على البينة: 

 إذا قضى القاضي باليمين على الُمدوَعى عليه لكن رفض أن يحلف فما الحكم ؟: مسألة 
( رجوعاه )إذا رفض الُمدوَعى عليه أن يحلف ُيُحكم عليه بالنكول أي الرجوع ويكون نكوله 

حكما للُمدوِعى  ، ويكون نكوله قرينة ظاهرة على صدق الُمدوِعي ، فلوال صدق الُمدوِعي لدفع 
 .الُمدوَعى عليه دعواه باليمين 

 :للحديَّ اآلتي 
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 :قال  أن النبي  (في الصحيحين الثابت  مارضي اهلل عنه عباس ابنحديَّ )

 المادعى  علاى  اليمين لكن و أموالهم و رجال دماء ناس الدعى بدعواهم الناس يعطى لو
   .  عليه
قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه  عمرو ابنحديَّ عبد اهلل ) 
 . عليه المدعى على اليمين و المدعي على البينة: 

ليس عنادي بيناة،   : هات البينة، فقال: زيد على عمرو بمائة ريال، فقيل لزيد فمثاًل ادعى
ال أحلف، فظاهر كاالم المؤلاف   : وطلب أن يحلف الُمنكر ا الذي هو عمرو ا فقال عمرو  

احلف أن  تطلبه كذا وكذا؛ لقاول الرساول ا    : أنه يحكم عليه وال نقول لزيد ا المدعي ا  
 «على المدعي واليمين على من أنكرالبينة »: عليه الصالة والسالم ا

 
 
 

يكاون  بينت السنة الصحيحة أن القاضي يحكم بما ظهر لديه من أدلة ، ولعل بعض الناس 
يسامع ، فالقاضاي مثااٌب علاى      على نحو مافيقضي له القاضي  ألحن بحجته من بعض

سعه ، أماا  اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ طالما أنه اتقى اهلل ونظر في األدلة وبذل ما في و
 .المختصم فإن حكم القاضي ال يحل حالاًل وال يحرم حراما 

إنما أنا بشار،  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أم سلمة رضي اهلل عنهاحديَّ )
وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحاو  

 (.ال يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النارما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا ف
أي بالنسبة إلى عدم االطالع على بواطن الخصوم وبدأ به تنبيهًا علاى    ( إنما أنا بشر   )

جواز أن ال يطابق حكمة الواقع ألنه لبشر ال يعلم الغيوب وال يطلع على ما في النفوس ولو 
ما أمرت أمته باإلقتداء به أجرى أحكاماه  شاء الّله ألطلعه على ما فيها ليحكم باليقين لكن ل

 والبشر الخلق يتناول الواحد والجمع   ، على الظاهر 
فلعال    ) فيما بينكم ثم ترّدونه إلي وال أعلام بااطن األمار      ( وإنكم تختصمون إلي   )
كأفعل من اللحن بفتح الحاء الفطانة أي أبلغ وأفصح وأعلام    ( ألحن  أن يكون  بعضكم  

 خاصمين من اللحن في القولتحذير المت
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مقصوده وأفطن ببيان دليله وأقدر على البرهنة على دفع دعوى خصمه بحياَّ   في تقرير
 يظن أن الحق معه فهو كاذب 

 مخر فيغلب خصمه  ( بحجته من بعض   )
لبناء أحكام الشريعة على الظاهر وغلبة الظان ومان     ( ما أسمع  على نحو   فأقضي   )

 ن كالمه فيهما بمعنى ألجل أو بمعنى على أن أقضي على الظاهر م
   (فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فال يأخذه، )
أي مآلها إلى النار أو هو تمثيل يفهم منه شّدة التعاذيب    (فإنما أقطع له قطعة من النار )

  } على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه شبه ما يقضى به ظاهرًا بقطعة من ناار نحاو   
 . إنما يأكلون في بطونهم نارًا 

تنبيه :    وهذا من قواعد الشريعة العامة هي الحكم على الناس بالظاهر ونِكاُل إلاى
 :اهلل السرائر ، وعليه يحمل األحاديَّ االتية 

إن أناسا كانوا  :قال  (الثابت في صحيح البخاري عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه حديَّ ) 
م اآلن بما ظهار  يؤخذون بالوحي في عهد رسول اهلل ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذك

لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا مان ساريرته شايء، اهلل    
إن ساريرته  : يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصادقه، وإن قاال  

 .حسنة
 لم إني  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  سعيد أبيحديَّ )  

   .  بطونهم أشق ال و الناس قلوب على أنقب أن أؤمر
 
 
 

 ماهي طرق إثبات الدعوة ؟: مسألة 
 : طرق إثبات الدعوة ثالثة 

 اإلقرار ( 1)
 (الشهادة)البينة( 2)

 طرق إثبات الدعوة
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 اليمين( 3)
 
 
 

 ؟ اإلقرار ما هو: مدألة 

أو بدنية، مصدر أقر يقر، وهو اعتراف اإلنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية،  «اإلقرار»
 أو غير ذل  

 ؟اإلقرار  صحة شروطما هي : مدألة 

]*[ما يلي  اإلقرار صحة شروط: 
وهو البالغ العاقل فالمجنون ال يصح إقراره؛ سواء أقر بمال،   :أن يكون الُمِقرو ُمَكَلف ( 1)

أو بعقد، أو بطالق، أو بغير ذل ؛ ألنه ال حكم لقوله، إذ هو صاادر بغيار قصاد، وكاذل      
 غير ال يصح إقراره؛ ألنه غير مكلفالص
رفع القلم عن : قال  أن النبي ( حديَّ علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

 ( عن المجنون حتى ُيفيق   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالَّ 
 :أن يكون الُمِقرو ُمُختارًا (  2)

راره ولما أقر به، فإن كان أقر باختياره بمائة وأكره علاى  فال بد أن يكون المقر مختارًا إلق
أن يقر بمائتين، فاإلقرار ال يصح بالمائتين لكن يصح بالمائة، وإن كان ال يقر بشيء فأكره 
: على أن يقر بمائة لم يصح إقراره مطلقًا؛ ألنه ال بد أن يكون مختارًا، والدليل قوله تعاالى 

، فكل العقاود ال باد فيهاا مان     [ 29: النساء]{{ ًة َعْن َتَراٍض ِمُنكوْمَإالَّ أ ْن َتكووَن ِتَجاَر}}
 .التراضي، فالمكره ال يقع منه أي عقد أو إقرار
{{ َإالَّ َمْن ُأُكِرَه َوَقُلُباُه ُمُطَماَئنٌّ ِباإَليَماانِ   }}: وألن اهلل رفع حكم الكفر عن المكره في قوله

 .ألنه مكره فكذل  نفوذ تصرفه مرفوع عنه؛[ 106: النحل]
إن اهلل تجاوز لاي عان   : قال  أن النبي ( ابن ماجه الثابت في  صحيح لحديَّ أبي ذر) 

 . أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 ِكَتاُب اإَلُقَراِر
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والمحجور عليه هو الممنوع من التصرف، ثم هو  :أن يكون الُمِقرو غير محجور عليه ( 3)
ر، والمجنون، والسافيه، وقاد سابق    الصغي: محجور عليه لحظ نفسه، وهم ثالثة: قسمان

المحجور عليه لحظ غيره، وهو المفلاس، الاذي َدْينواُه أكثار مان      : الكالم عليهم، الثاني
موجوداته، كرجل عليه مائة ألف درهم دينًا، وماله ثمانون ألف درهم يعناي عناده أثااَّ    

توزياع   وموجودات تساوي قيمتها ثمانون ألف درهم، وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل
 .موجوداته عليهم، فهذا يحجر عليه

هذا المحجور عليه ال يصح إقراره في أعيان ماله؛ ألنه ممنوع من التصرف فيها، ويصاح  
فلو قال ماثاًل بعاد أن حجار    . إقراره في ذمته؛ ألنه ال ضرر على الغرماء في هذا اإلقرار

غير، فاآلن هي محبوسة لحق هذه السيارة لفالن، ال نقبل منه؛ ألنها تعلق بها حق ال: عليه
هي في ذمت ، وبعد الحجر يطالب  من أقررت : في ذمتي لفالن، نقول: الغرماء، أما لو قال

 .بها له
 ما حكم اإَلُقَراِر ؟: مسألة 

 .واجب إذا تم بشروطه  :حكم اإَلُقَراِر 
 
 

 
 ما هي الشهادة لغًة واصطالحا ؟: مسألة 

: قاال اهلل تعاالى  . ة ألن الشاهد يخبر بما شاهده وعلمه مشتقة من المشاهد  : الشهادة لغًة
 .، فال بد من علم[ 16: الزخرف]{{ َإالَّ َمْن َشِهَد ِباُلَحقِّ َوُهْم َيْعَلُموَن}}

  اإلخبار بما علمه :والشهادة اصطالحا

 
 

 
 ما هو فضل الشهادة ؟: مسألة 

 ِكَتاُب الشََّهاَداِت
 

 شهادةفضل ال
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: علياه الصاالة والساالم ا     ؛ ولهذا لما قال النبي ا الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم
أال أنبئكم بأكبر » :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  بكرة يأبحديَّ )

أال وقول الزور، »: فذكر اإلشرا  باهلل وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس، فقال« الكبائر؟
 .ليته سكت : ، وكررها حتى قالوا« أال وشهادة الزور
التحمل وفي األداء، أما التحمل فيجب أال يتحمل اإلنسان شاهادة إال وقاد   وهي خطيرة في 

علمها علم اليقين، حتى لو َوَجْدَت قرائن تدل على األمر، ال تشهد به، لكن اشهد باالقرائن  
التي رأيت، أما أن تشهد بما تقتضيه هذه القرائن فهذا ال يجاوز؛ ألن الشاهادة ال باد أن    

د إال بما يعلمه، فال يجوز أن يشاهد بالقريناة، وال يجاوز أن    تكون عن علم، أي  ال يشه
يشهد بغلبة الظن، بل ال بد من العلم، فلو رأى شخصًا خرج من بيٍت هاربًا ومخار يلحقاه   

هذا الرجل سرق مني، ردوا السارق، ردوا السارق، فهل يشهد باأن هاذا الرجال    : يقول
بما أن صاحب البيت دعاه، ولما دعااه  سارق؟ ال يجوز أن تشهد بالسرقة؛ ألن  ما تعلم، ر

أراد منه شيئًا فأبى، فهدده بالقتل، فهرب، إذن ال تشهد بأنه سارق، لكن هال تشاهد بماا    
السارق السارق؟ نعم، هذا يجاوز،  : رأيت، بأن  رأيته هاربًا، وصاحب البيت وراءه، يقول
 .ويبقى النظر للحاكم، فله أن يحكم بما تدل القرائن عليه

ف أن شهادة الزور كثرت في هذا الزمن، حتى أصبحت رخيصة، يجد اإلنسان في ومع األس
كم مقدار الادعوى التاي   : السوق من يشهد له بعشرة رياالت، بل بأقل، وأحيانًا ربما يقول

: مليون ريال كثيرة، أشهد بألف ريال، وإذا قاال : أدعي مليون ريال، قال: تدعي؟ فإن قال
ريال، على حسب الدعوى، ِكَبرها من صغرها، وكال هاذا ا     يكفيني مائة: مائة ألف، قال

 .والعياذ باهلل ا تالعب، وظلم، وعدوان
تنبيه : تحملل، وأداء، التحملل معناه التزام اإلنساان بالشاهادة،   : والشهادة نوعان

واألداء أن يشهد بها عند الحاكم، وكل منهما صعب؛ ألن التحمل ال بد أن يكون عن علام،  
ا إن شاء اهلل ا أنواع طرق العلم، واألداء ال بد أن يكون عن ذكر مع العلم، والذي  وتأتي  

يرد على التحمل الجهل، والذي يرد على األداء النسيان، وكالهما يجب علاى اإلنساان أن   
 . يحترز منه
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 ما هو حكم الشهادة ؟: مسألة 
عن الباقين ، وإن لم يوجد إال فرض كفاية، إن قام بها البعض  سقط اإلثم   :حكم الشهادة 

 من يكفي تعين عليه
فمثاًل دعا  شخص لتشهد على إقرار زيد بحق له، وليس في المكاان غيار  فيجاب أن    
تجيب؛ ألنه ال يوجد من يقوم بالكفاية، أو دعوته إلى أن يشهد مع  وليس مع  إال شااهد  

 واحد، فيجب عليه
 
 

 ما هو حكم أداء الشهادة ؟: مسألة 
 فرُض عيٍن   :داء الشهادة حكم أ

: واألداء إثبات الشهادة عند القاضي، فإذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يشهد لقوله تعاالى 
، فحكم اهلل ا عّز وجال   [ 213: البقرة]{{ َواَل َتُكتوُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيُكتوْمَها َفَإنَُّه مِثٌم َقُلُبُه}}

اإلثم إلى القلب؛ ألن شهادته ال يعلمها إال اهلل عاّز   ا بإثم قلب اإلنسان الذي كتم، وأضاف
وجل؛ إذ من الجائز أن ينكر، فلما كان إنكار الشهادة ا وهو يعلم أنه شاهد ا محله القلب   

فلما كانت الشهادة محفوظة في القلب، والكتمان إنماا  . {{َوَمْن َيُكتوْمَها َفَإنَُّه مِثٌم َقُلُبُه}}: قال
 .اهلل تعالى اإلثم إلى القلب الذي هو محل حفظ الشهادة يكون في القلب أضاف

 متى تكون أداء الشهادة فرض عين ؟: مسألة 
 :تكون أداء الشهادة فرض عين بالشروط اآلتية 

  أن يدعى إلى أدائها فإن لم يدَع إليها لم يلزمه األداء : الشرط األول
: زًا فإنه ال يلزماه لقولاه تعاالى   أن يكون قادرًا على األداء، فإن كان عاج :الشرط الثاني

{{ اَل ُيَكلِّفو اللَّاُه َنُفًساا َإالَّ ُوْساَعَها   }}: ، وقوله[ 16: التغابن]{{ َفاتَّقووا اللََّه َما اْسَتَطْعتوْم}}

 حكم الشهادة
 

 حكم أداء الشهادة
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، ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه اآلية أنه ال واجب ماع عجاز،   [ 216: البقرة]
 .ها فإنه ال يلزمه للعجزوعلى هذا فإذا كان عاجزًا عن أدائ

 :  انتفاء الضرر :الشرط الثالَّ
 .كمن خاف أن يضرب حتى يتضرر« فإن خاف ضررًا في بدنه»
بأن خاف أن يحرق دكانه، أو يكسر زجاج سيارته، أو ما أشبه « أو خاف ضررًا في ماله»

 .ذل 
  بأن خاف أن يؤذى ولده أو زوجته« أو خاف ضررًا في أهله»

 ال التحمل وال األداء فإنه ال يلزمه 
 [بدنه أو ماله أو أهله ]فالحاصل أنه  إذا خاف الضرر في هذه األشياء الثالثة 

اَل ُيَكلِّافو  }}: فإنه يسقط عنه واجب الشهادة تحماًل أو أداء؛ لما أشرنا إليه من اآلية وهي  
[ 16: التغابن]{{ اللََّه َما اْسَتَطْعتوْم َفاتَّقووا}}: ، وقوله[ 216: البقرة]{{ اللَُّه َنُفًسا َإالَّ ُوْسَعَها

. 
 هل ُيشترط انتفاء الضرر في التحمِل أيضا ؟: مسألة 

 .نعم يشترط انتفاء الضرر في التحمل كذل  
 هل يشترط القدرة في التحمل؟: مسألة 

فلو دعا  شخص لتشهد له وأنت ال تستطيع، أو أنت ماريض، أو تخشاى إن    نعم يشترط 
 .ال ، أو ما أشبه ذل ، فال يلزم  ذهبت أن يضيع م

 هل يشترط أن يدعى إليها في التحمل ؟: مسألة 
أن يدعى إليها في التحمل لكن على اإلنساان متاى رأى أو سامع     الصحيح  أن ال يشترط

 .وجب عليه أن يحفظ ما سمعه أو شهده؛ من أجل أن يؤديه إذا دعي إلى ذل 
لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولاة لام يلزماه أن    أن تكون الشهادة مقبولة : الشرط الرابع 

يشهد ال تحماًل وال أداء، فلو طلب األب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه ال يلزمه أن يشاهد  
له؛ ألن شهادته غير مقبولة عند الحاكم، فإن شهادة الولد لوالده ال تقبل، وكذل  العكس لو 

د أن يشهد؛ وذل  ألن شهادته غير مقبولاة،  تعال اشهد، فإنه ال يلزم الوال: قال الولد ألبيه
 .فال فائدة من الشهادة
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تعال اشهد، : وكذل  لو كان معروفًا بالفسق، وأن القاضي سيرد شهادته وجاء إنسان وقال
ما يلزمني؛ ألنناي  : تعال اشهد، قال: فهل يلزمه أو ال؟ ال يلزمه، فإذا قال له صاحب الحق

 .لو شهدت عند القاضي ما قبلني 
 [ .213: البقرة]{{ َوَمْن َيُكتوْمَها َفَإنَُّه مِثٌم َقُلُبُه}}: ْحُرم َكُتُم الشهادة لقوله تعالىَي

فإن لم يمكن أداء الحق بدونها فإنه ال يحل كتمانها، مثل لو شهد شاهدان على زيد بحاق،  
يكفي يمينا  ماع   : ثم أدى شاهد الشهادة، وطولب من الثاني أن يشهد، فقال لصاحب الحق

الشاهد؛ ألنه ُيقضى في المال بالشاهد واليمين، فهل يحل للشاهد الثاني أن يقول لصااحب  
ال يحل له أن يمتناع عان   : عند  شاهد، واحلف معه، وسيقضى ل  بيمين ؟ نقول: الحق

 [ .213: البقرة]{{ َوَمْن َيُكتوْمَها َفَإنَُّه مِثٌم َقُلُبُه}}: الشهادة؛ لعموم قوله تعالى
 
 
 
 

 ما هي شوُروطو َمْن توُقَبُل َشَهاَدتوُه ؟:  مسألة
]*[ شوُروطو َمْن توُقَبُل َشَهاَدتوُه اآلتي: 

ألن الصبي لم يتم عقله بعد، وأيضًا هاو  ]فال تقبل شهادة الصبيان : الُبلووغو  :الشرط األول 
 [ عاطفي

 تقبال  فلو شهد صبي له ثالَّ عشرة سنة على صبي مخر أنه فعل كذا وكذا، فالشهادة ال 
حتى في المكان الذي ال يطلع عليه إال الصبيان غالبًا، مثل األسواق، ومالعب الصبيان، فلو 

نشهد أن هذا الصبي هو الذي جارح هاذا   : جاء صبّي، بل لو جاء عشرة صبيان، وقالوا
 الصبي، رماه بحصاة حتى انجرح، فال نقبل

شهادة؛ ألنه ال يمكن إدرا  األشياء حفظاًا،  اُلَعُقُل ، وإنما اشترط العقل في ال :الشرط الثَّاِني
 وال إنهاء إال بالعقل؛ ألنه هو الذي يحصل به الميز، وضده الجنون والَعَته

المجنون مسلوب العقل، الذي ليس له عقل بالكلياة،  « فال تقبل شهادة مجنون وال معتوه»
فهو كالطفل الذي ال  والمعتوه الذي له عقل، لكنه مغلوب عليه، ما يميز ذا  التمييز البين،

 شوُروطو َمْن توُقَبُل َشَهاَدتوُه
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كالطفل الذي يميز، لكن ليس عنده ذا  اإلدرا  الجيد، فال تقبل شهادة : يميز، أو ربما نقول
المجنون الذي ليس له عقل بالكلية، وال تقبل شهادة المعتوه الذي له شيء من العقل لكناه  

ن باه  مختل، ما يستطيع أن يتصرف التصرف الكامل؛ وذل  ألنهم ليس عندهم ماا يعقلاو  
 .اإلدرا  وال اإلنهاء، وهو األداء؛ فلهذا ال تقبل شهادة المجانين وال المعتوهين

الكالم ، وهو النطق وضده الخرس، واشترط الكالم؛ ألن الشهادة تحتاج إليه  :الشرط الثالَّ
اإلشارة ال : يؤدي باإلشارة، قلنا: فإن قلت! في حال األداء، وإذا لم يكن متكلمًا كيف يؤدي؟

 األمر اليقيني، والشهادة يشترط فيها اليقين تعطي
وهو الذي ال ينطق، والغالب أن األخرس ال يسمع، وعلى هاذا  « فال تقبل شهادة األخرس»

فاال  »: فال يمكن أن يشهد بالمسموع، لكن يمكن أن يشهد بالمرئي، ومع ذل  قال المؤلاف 
 .«تقبل شهادة األخرس

تنبيه :  األخرسُيستثنى من عدم قبول شهادة 
فإنها تقبل؛ ألن الخط يفيد اليقاين ويعمال باه    [  إذا كان يمكن أن يؤدي الشهادة  بخطه] 

 ،[ 212: البقرة]{{ َواَل َيْأَب َكاِتٌب أ ْن َيُكتوَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه َفُلَيُكتوْب}}: شرعًا، قال اهلل تعالى
ما حق امرئ :قال  النبي  أن (الثابت في الصحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهماحديَّ )و

 (.مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده
وكان النبي  يقيم بالكتابة الحجة على ملو  الكفار، فكتب إلى كسرى وقيصار والنجاشاي   
يدعوهم إلى اهلل تعالى ، إذًا فالكتابة حجة شرعية بالقرمن والسنة، فهذا األخارس إذا أدى  

 طه نقبلها؛ ألن الخط يفيد اليقينشهادته بخ
اإلسالم ، فاإلسالم شرط لقبول الشهادة؛ ألنه إذا كانت العدالة شرطًا فاإلسالم  :الشرط الرابع

أساس العدالة، ولهذا فإن اهلل تعالى دائمًا يضيف الشهود إلاى ضامير المخااطبين وهام     
َوأ ُشاِهُدوا َذَوْي  }}، [ 212: البقرة]{{ كوْمَواْسَتُشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاَل}}: المؤمنون فيقول

{{ َياأ يلَها الَِّذيَن مَمنووا َإْن َجاَءكوْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيونووا}}: ، وقال تعالى[ 2: الطالق]{{ َعْدٍل ِمُنكوْم
 [6: الحجرات]

ال بد من أن ف! وإذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين في خبره وال نقبله، فما بال  بالكافر؟
يكون الشاهد مسلمًا بداللة القرمن والنظر الصحيح؛ ألن الكافر محل الخيانة، وهاو غيار   
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َياأ يلَها الَِّذيَن مَمنووا اَل َتتَِّخذووا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنكوْم اَل َيْألووَنكوْم َخَبااًل َودلوا َما }}: مأمون قال تعالى
، يعناي أن  {{َخَبااالً }}، يعني ال يألونكم جهدًا، {{َيْألووَنكوْم اَل}}، [ 111: مل عمران]{{ َعِنتُّْم

ما شاق علايكم، فالكفاار    {{ َودلوا َما َعِنتُّْم}}تقعوا في الخبال، وهو التصرف بغير عقل، 
 .يسعون بكل جهد أن يكون عملنا خبااًل ضائعًا ال خير فيه

 الحفظ  :الشرط الخامس
 :ا شيئانويعتبر له: العدالة :الشرط الّسادس

وهو أداء الفرائض بسننها الّراتبة، واجتناب المحاارم باأن ال   : الّصالح في الّدين( األول)
 .« يأتي كبيرًة، وال ُيِصرل على صغيرٍة

فال تقبل شهادة فاسق وسواء كان فسقه باألفعال، أو باألقوال، أو باالعتقاد؛ ألن الفسق قد 
َإنو }}: ف من كبائر الذنوب كما قاال اهلل تعاالى  يكون باألقوال كالقذف ا مثاًل ا فإن القذ   

{{ *الَِّذيَن َيْرُموَن اُلُمْحَصَناِت اُلَغاِفاَلِت اُلُمْؤِمَناِت لوِعنووا ِفي الدلُنَيا َواآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 
 ، والفسق بالفعل كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة فهذه من األفعال المفسقة،[ النور]
مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة، والمروءة التخلق باألخالق الفاضالة،  ( : ثانيوال)

 والمروءة هي
 [وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه] 
الكارم،  : أي فعل ما يجمله عند الناس ويزينه، كحسن الخولواق  مثال  :« ما يجمله ويزينه»

الوجه، واالنبساط إلى الناس، وما أشبه ذل ، فكال  والجود بالنفس وهو الشجاعة، وطالقة 
 ما يجمل فهو من المروءة بال ش  

عادة من األمور الدنيئة، فال شهادة لمصافع، مان الصافع،   « واجتناب ما يدنسه ويشينه»
 .ومن ذل  المالكمة فهي مثلها أو أشد منها، فهي خالف المروءة

بالقول أو بالفعل، فاإن كاان متمساخرًا    ومن ذل  أيضا الذي يتمسخر بالناس ، ويحاكيهم 
 .بالنساء يحاكيهن فهو مع مخالفة المروءة واقع في المحرم، في كبائر الذنوب

تنبيه :  والمروءة ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينًا، لكن أصلها العادة، فالمروءة
إذا كاان  هي ما تعارف الناس على حسنه، وما تعارفوا على قبحه فهو خالف الماروءة، و 

هذا فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع، فقد يكون هاذا العمال ا ماثاًل ا مخااًل       
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بالمروءة عند قوم، غير مخلٍّ بالمروءة عند مخرين، وقد يكون مخاًل بالمروءة فاي زمان   
غير مخلٍّ بها في زمن مخر، فما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة، وهي ما تعارف النااس  

مان اإلخاالل   : فحينئٍذ تكون المسألة بحسب عادات الناس، مثاًل قال العلمااء على حسنه، 
بالمروءة أن ينام اإلنسان بين الجالسين، فإذا نام بين الجالسين سقطت مروءته؛ ألن هاذا  

تقدم أو تأخر عان  : خالف المعتاد، وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، مثاًل
لعل  أمام الناس سقطت مروءته، وإذا أكل في الساوق  الصف تسقط مروءته، وإذا مضغ ا

سقطت مروءته، وما دمنا عرفنا أن الضابط في المروءة هو ما تعارف الناس على حسانه  
 .فهو مروءة، وما تعارف الناس على قبحه فهو خالف المروءة

 ولننظر في هذه األمثلة هل هي مخالفة لما يعتاده الناس؟ فالواحد بين أصحابه فاي نزهاة  
هذا خالف المروءة، لكن لو يأتي في مجلس علم وينام فاإن هاذا   : يمكن أن ينام، وال يقال

عند األحباب تسقط الكلفاة فاي اآلداب، فقاد    : خالف المروءة، فالمسألة تختلف، ويقولون
تكون بين إخوان  وأصحاب  وتمد رجل ، وقد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلا ، ولاو   

 يعيبون ، فالمسألة تختلف، مددت رجل  لكان كل الناس
ويذكر أن أبا حنيفة ا رحمه اهلل ا كان يدرِّس، فجاء ذل  الرجل المهيب بهيئتاه، وكاان     
اإلمام قد مد رجله بين أصحابه فلما رمه كف رجله؛ ظنًا منه أن ذل  الرجال مان أكاابر    

عات  أرأيات لاو طل  : العلماء، وجعل يقرر في صيام رمضان، فقال هذا الذي يظن أنه شيخ
 إذًا يمد أبو حنيفة رجله وال يبالي،: إنه مد رجله، وقال: يقولون! الشمس قبل الفجر؟

تنبيه : لو طبقنا ما ذكره الفقهاء ا رحمهام اهلل ا فيماا       بالنسبة لمسألة العدالة
يعتبر للعدالة لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحدًا إال نادرًا، وحينئاٍذ تضايع   

، وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذل  في ميتين أو أكثار،  الحقوق
َياأ يلَها الَّاِذيَن مَمنواوا َإْن   }}، [ 2: الطالق]{{ َوأ ُشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمُنكوْم}}لكن معناهما واحد 

 [ 6: الحجرات]{{ َجاَءكوْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيونووا
َوأ ُشِهُدوا }}: ال يكون في اآليتين دليل على ما اشترطه الفقهاء؛ ألن اهلل قال وعند التأمل قد
صاحبي عدل، وال يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة : ، أي{{َذَوْي َعْدٍل ِمُنكوْم

في شهادته، فمتى كان {{ َوأ ُشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل}}إن معنى اآلية : المطلقة، بل يمكن أن نقول
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ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ودينه هلل عّز وجل؛ ولهذا لو كان اإلنسان مخالفًا للعدالة في 
الكذب فإننا ال نقبله بال ش ؛ ألن الشهادة تعتمد اعتمادًا كليًا على الصدق فاي النقال، وإذا   
كان هذا اإلنسان معروفًا بالكذب فهذا ال نقبل شهادته؛ ألن هذا الوصف ا وهو الكاذب ا    

خلٌّ بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر، وهي خبر في الواقع، فإذا م
 كان كاذبًا فال ش  أن هذا يخل بشهادته وال نقبلها،

أما لو كان الرجل يغتاب الناس، والغيبة من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحادة،  
ن يكذب، فعلى المذهب تارد شاهادته،   لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر ال يمكن أ

 .في الشهادة: أي{{ َذَوْي َعْدٍل ِمُنكوْم}}: تقبل، وحينئٍذ نقول: ولكن على القول الراجح
 
 
 

 ما معنى المانع ؟: مسألة 
 .وهو الشيء الحائل دون الشيء والموانع في اللغة جمع مانع،

دم وال يلزم من عدماه العادم،   وأما في االصطالح فإن المانع هو الذي يلزم من وجوده الع
 عكس الشرط؛ فالشرط يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده الوجود،

 ما معنى َمَواِنِع الشََّهاَدِة ؟: مسألة 
  هي الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط :موانع الشهادة

 من هم الذين لم تقبل شهادتهم ؟: مسألة 
]*[  لم تقبل شهادتهم هم ما يلي الذين: 
األصول مان األمهاات، واآلبااء،      :ال تقبل شهادة األصول والفروع بعضهم لبعض ( 1)

واألجداد، والجدات، وسموا أصواًل؛ ألن اإلنسان يتفرع منهم، والفاروع، يعناي األبنااء،    
هم لبعض وإن والبنات، وأوالد األبناء، وأوالد البنات وإن نزلوا، هؤالء ال تقبل شهادة بعض

كانوا عدواًل، وإن تمت فيهم الشروط الستة السابقة، فلو شهد أب البنه لم تقبل شهادته، أو 
ابن ألبيه لم تقبل شهادته، أو شهد ولد ألمه لم تقبال شاهادته، أو أم لولادها لام تقبال      

 ؟ شهادتها، المهم أن هذا مانع، فما الدليل على كونه مانعًا

 ُهودَباُب َمَواِنِع الشََّهاَدِة َوَعَدِد الشُّ
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اإلنسان متهم إذا شهد ألصله، أو شهد لفرعه، فإذا كان متهمًا فاإن  الدليل قوة التهمة؛ ألن 
ذل  يمنع من قبول شهادته الحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه، فالدليل علاى أن  

 هذا مانع تعليل، وليس دلياًل من الكتاب والسنة، بل هو قوة التهمة،
م مبرزًا فاي العدالاة ال يمكان أن    إذا  علمنا أن التهمة معدومة لكون األب أو األ: مسألة 

 ؟  تلحقه تهمة، فهل نقبل الشهادة أو ال
أنه تقبل شهادة األصول لفروعهم، والفروع ألصولهم إذا انتفات   الصحيح في هذه المسألة

التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها؛ وجه ذل  أن العمومات الدالة على قبول شاهادة  
ال بدليل واضح بيِّن يمكننا أن نقابل به عند السؤال، وإال فإن العدل ال يستثنى منها شيء، إ

، وهاؤالء  [ 212: البقرة]{{ َواْسَتُشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاَلكوْم}}: اهلل ا جلَّ وعال ا يقول  
، وهؤالء من ذوي العادل، ساواء   [ 2: الطالق]{{ َوأ ُشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمُنكوْم}}من رجالنا، 

إن العدل هو العدل في تل  الشهادة : العدل استقامة الدين والمروءة مطلقًا، أو قلنا إن: قلنا
إذا كان هذا األب مبارزًا فاي   : المعينة كما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل، فنقول

هاذا  : العدالة، ال يمكن أن يشهد البنه إال بشيء هو الواقع، ونعلم هذا من حالاه، فنقاول  
َياأ يلَهاا الَّاِذيَن   }}ل في هذه الشهادة؛ ألنه غير متهم،  ثم إن اهلل تعالى يقول الرجل ذو عد

: النسااء ]{{ مَمنووا كوونووا َقوواِميَن ِباُلِقْسِط شوَهَداَء َللَِّه َوَلْو َعَلى أ ُنفوِسكوْم أ ِو اُلَواَلَدْيِن َواأل ُقَرِبيَن
 البًا، وليس في هذا إشكال وألن التهمة منتفية غ[ 135

فننظر إلى كل قضية بعينها، ال سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هاذا يكاون    
 نورًا على نور

 :  ال توقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه( 2)
الزوجة ال تشهد لزوجها، والزوج ال يشهد لزوجته، فالزوج رجل ذو عدل، والمرأة امارأة  

هادة الزوج لزوجته متهم بها، وشاهادة الزوجاة   ال تقبل؛ للتهمة ألن ش: ذات عدل، نقول
لزوجها متهمة بها، وهذا هو الغالب، وغلبته أقل من غلبة األصول والفروع؛ ألن العاداوة  
بين األزواج كثيرة أكثر من العداوة بين القرابات، فهي كثيرة جدًا، فإذا شهد أحد الازوجين  

 . لصاحبه لم يقبل
 مبرزًا في العدالة فهل تقبل شهادة أحدهما  لآلخر ؟ إذا كان الزوج أو الزوجة: مسألة 
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، فلو علمنا أن هذا الرجل ال إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزًا في العدالة فإن الشهادة تقبل 
يمكن أن يشهد لزوجته إال بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لها، أو علمنا أن هذه الزوجة ال 

َياأ يلَها الَّاِذيَن  }}ق فإننا نقبل شهادتها له لقوله تعالى يمكن أن تشهد لزوجها إال بما هو الح
: النسااء ]{{ مَمنووا كوونووا َقوواِميَن ِباُلِقْسِط شوَهَداَء َللَِّه َوَلْو َعَلى أ ُنفوِسكوْم أ ِو اُلَواَلَدْيِن َواأل ُقَرِبيَن

 .ضية بعينها ، وليس في هذا إشكال وألن التهمة منتفية غالبًا فننظر إلى كل ق[ 135
فال تقبل شهادة العدو على عدوه؛ ألنه ماتهم، لكان    : ال تقبل شهادة عدوٍّ على عدوه( 3)

المراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا ال عداوة الدين؛ ألنها لو كانت عداوة الدين لم نقبل شهادة 
العاداوة  السني على البدعي؛ ألن السني عدو للبدعي ومع ذل  تقبل شهادته عليه، فالمراد 

لغير الدين فال تقبل شهادة العدو على عدوه؛ ألنه متهم، فكل إنسان عدو لشخص يحاب أن  
 يلحقه الضرر؛ فلهذا ال نقبل شهادته، 

إذا كان هذا العدو مبرِّزًا في العدالة، ال يمكن أن يشهد على أي إنساان إال بحاق   : مسألة 
 حتى ولو كان عدوه فهل  نقبل شهادته ؟

لعدو مبرِّزًا في العدالة، ال يمكن أن يشهد على أي إنسان إال بحق حتى ولاو  إذا كان هذا ا
 .كان عدوه فإننا نقبل شهادته؛ لعمومات الكتاب والسنة 

 ما هو ضابط العداوة التي تورُد بها الشهادة ؟: مسألة 
 [همن سره مساءةو شخص أو َغموه فرُحه فهو عدو: ]  ضابط العداوة التي تورُد بها الشهادة

بشرط أن يكون هذا الشيء لشخص معين إذا أتاه ما يسره أساء اآلخر، وإذا فارح فإناه   
يغتم، وليس المراد إذا كان هذا عادة اإلنسان مع جميع الناس؛ ألنه لو كاان كاذل  لكاان    
الحاسد ال تقبل شهادته؛ ألن الحاسد ا نعوذ باهلل من الحسد ا يسره مساءة الناس، ويغمه   

: النسااء ]{{ أ ْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما مَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه}}: اهلل تعالىفرحهم، كما قال 
، [ 32: النسااء ]{{ َواَل َتَتَمنَّْوا َما َفضول  اللَُّه ِبِه َبْعَضكوْم َعَلى َبْعاضٍ }}: ، وقال تعالى[ 54

أتى الناس ماا يساوؤهم ا    فكثير من الناس ا والعياذ باهلل ا قلبه مملوٌء من الحسد، إذا   
 . وإن كان ال عالقة له بهم ا فإنه ُيَسرل، وإذا حصل لهم فرح فإنه يساء ويغتم 
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 ما هو عدد الشهود ؟: مسألة 
]*[نوع الحق الذي ُيشهد له على التفصيل اآلتي  عدد الشهود يختلف باختالف : 

 حٌق هلل تعالى وحٌق لآلدمي : الحقوق نوعان 
 ال ُيجلُد فاي شايٍء مان    )فيه شهادة النساء لقوِل الُزهري  لال يقب :اهلل تعالى أواًل حق

 :وهو ثالثة أنواع ( الحدود إال بشهادِة رجلين 
 : نوٌع ال يقبل فيه إال شهادة أربعة رجال وهو الزنا والعياذ باهلل( 1)

: ، أي{{َفَإُذ َلاْم َياْأتووا ِبالشُّاَهَداءِ    َلْواَل َجاُءوا َعَلْيِه ِبأ ْرَبَعِة شوَهَداَء}}: دليل ذل  قوله تعالى
، فلو شهد ثالثة وتوقف الرابع فإن [ 13: النور]{{ َفُأوَلَئَ  ِعُنَد اللَِّه ُهُم اُلَكاِذُبوَن}}األربعة، 

الشهادة ال تتم، ونجلد أولئ  الشهود الثالثة حد القذف، أما المتوقف فإننا ال نجلده ولكن لنا 
 أن نعزره،
أربعة يريدون أن يشهدوا على رجل بزنا، وسبق أنه ال بد من التصاريح بالزناا،   فلو جاء 

رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة، أما الرابع فتوقف، فإن الثالثاة  : فصرح ثالثة، قالوا
 .األولين قذفة يجلدون كل واحد ثمانين جلدة، والرابع يعزر؛ ألنه لم يصرح بالزنا

بل شهادتهن؛ ألنه ال مدخل للنساء في الحادود، فالحادود ال   ولو شهدت ثماني نساء ال تق
يقبل فيها إال شهادة الرجال فقط، ولو شهد أربعة غير بالغين فال تقبال شاهادتهم لفاوات    

 .الشرط وهو البلوغ
وكذل  اإلقرار بالزنا ال بد فيه من أربعة رجال يشهدون بأن فالنًا أقر بالزنا عنادهم، فاال   

ة؛ ألن اإلقرار بالزنا موجب للحد، والشهادة تثبت اإلقرار، وإذا كانات  يقبل رجالن وال ثالث
 .الشهادة هي التي تثبت اإلقرار ا وهو موجب للزنا ا فال بد من أربعة رجال يشهدون به

وهو ما سوى الزنا من الحادود،    ( :فالنساء ال مدخل لهن فيه)نوٌع يٌُقبل فيه شاهدين ( 2)
 . والقصاص

 :فيه شاهٌد واحد وهو هالل رمضان ونوٌع ُيقبل ( 3)

 عدد الشهود
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تاراءى النااس   * قاال  ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عمر حديَّ ) 
 .الهالل فأخبرت رسول اهلل  أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه 

 أنواع  ةوهو ثالث :ثانيًا حق اآلدميين 
 : شاهدان رجالن نوٌع ال يقبل فيه إال ( 1)

ونساب،   كنكاح، وطالق، ورجعاة، وخلاع  يقصد من المال ويطلع عليه الرجال  وهو ما ال
 .ووالء، إيصاء في غير المال 

نشهد أن فالنًا عقد لاه  : فمثاًل النكاح ال بد فيه من رجلين، فلو شهد به أربعة نساء، وقالوا
 .على فالنة، فإن ذل  ال يقبل، وكذل  رجل وامرأتان ال يقبل

 شاهدي و بولي إال نكاح ال :قال   أن النبي  (في  صحيح الجامع  لحديَّ عائشة الثابت) 
  .  عدل

وكذا الطالق فال بد فيه من رجلين فلو شهد به امرأتان لم يحكام باه، حتاى وإن كانات     
المرأتان في البيت، فلو شهدت امرأتان بأن فالنًا طلق زوجته وليس عنده إال المرأتان، فإن 

: الادليل قولاه تعاالى   : لزوج؛ ألنه ال بد فيه من رجلين، قاالوا الطالق ال يقع إذا أنكره ا
 [ 2: الطالق]{{ َوأ ُشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمُنكوْم}}

، فهاذا يادل   [ 16: سبأ]{{ َذَواَتْي ُأكوٍل َخْمٍط}}: وأما النساء فيقال ذواتي كما قال اهلل تعالى
 .على أن ال بد فيه من الرجال
ي إعادة المطلقة إلى النكاح تكون فاي الطاالق األول وفاي    كذل  ا أيضًا ا الرجعة، وه  

الثاني، ال في الثالَّ، وال في الطالق على عوض، وال في الفسخ لعيب، فال تكاون إال فاي   
 .الطالق الذي لم يتم به العدد

 .وكذل  وهو مفارقة الزوجة بعوض منها أو من غيرها فيكفي فيه رجالن
بة وهي الصلة بين إنسانين بوالدة، فااألخوة نساب،   وكذل  النسب ، و النسب يعني القرا

ادعاى  : إن هذا ولدي، أي: واألبوة نسب، واألمومة نسب، والعمومة نسب، فإذا قال رجل
 .أنه ولده وليس للولد نسب معروف، فال تقبل دعوى هذا الرجل إال برجلين شاهدين 

: أوالده الصاغار، قاال  ، مثل أن يوصي إليه بالنظر في حق (إيصاء في غير المال)وكذل  
 . أوصيت إلى فالن يالحظ أوالدي الصغار ويقوم بتربيتهم
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 : أو رجٌل وامرأتان أو شاهد ويمين الُمدوِعي  نوٌع يقبل فيه شاهدان رجالن( 2)
 .وهو ما كان القصد من المال كالبيع واإلجارة ونحو ذل  

َفَإن ّلْم َيكووَنا َرُجَلْيِن َفَرُجاٌل َواْمَرأ َتااِن ِمّمان     َواْسَتُشِهُدوُا َشِهيَدْيِن ّمن ّرَجاَلكوْم: )قال تعالى
 [212: البقرة: سورة( ]َتْرَضْوَن ِمَن الّشَهَدمِء أ ن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َفتوَذّكَر َإْحَداُهَما االوُخَرَى

قضى بيمين   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  مارضي اهلل عنهبن عباس حديَّ ) 
 . وشاهد

وهو ما ال يطلع عليه  :نوٌع يقبل فيه شاهدان رجالن أو رجٌل وامرأتان أو أربع نسوة ( 3)
الرجال غالبًا كعيوب النساء تحت الثياب مثل برص أو نحوه، فعيوب النساء تحت الثياب ال 
يطلع عليها إال النساء غالبًا، فإذا شهدت امرأة أن هذه الزوجة التي تزوجها الرجال فيهاا   

ثيابها حكم بثبوته، وحينئٍذ يكون للزوج الفسخ، ويرجع بالمهر على من غاروه  برص تحت 
 .كما سبق

قد يحصل نزاع بين الزوج والزوجة في كونهاا بكارًا أو ثيباًا،    :  وكذا البكارة، والثيوبة
فشهدت امرأة بوجود البكارة فتقبل شهادتها في ذل ؛ ألن هذا ال يطلاع علياه إال النسااء    

بأنها ثيب فإنها تقبل شهادتها؛ ألن هذا ال يطلع عليه إال النساء غالبًا، فلو  غالبًا، أو شهدت
إنه يقدر وأنه جامع فعاًل، ناأتي  : ادعت المرأة أن زوجها ال يقدر على الجماع، فقال الزوج

بامرأة تطلع على المرأة، فإذا وجدتها ثيبًا نحكم بأنها موطوءة، كذل  العكاس لاو ادعاى    
بل هي بكر، فأتات باامرأة   : يست بكرًا وقد اشترط أنها بكر، فقالت هيالرجل أن المرأة ل

 .تشهد فإننا نقبل شهادتها
وكذا الحيض ، فالحيض نحتاج إلى الشهادة فيه عندما تدعي المرأة أن عدتها انقضت فاي  
وقت قصير يبعد أن تنقضي العدة بمثله، فهنا نحتاج إلى بينة تشهد باأن عادتها انقضات    

 .بالحيض
ال يطلع على الوالدة إال النساء غالبًا، مثل أن تادعي المارأة أنهاا ولادت     :  الوالدةوكذا 

ال، وتأتي بامرأة تشهد بأنها أسقطت ولدًا، فتقبل شاهادة امارأة   : وأسقطت، والزوج يقول
 .واحدة



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      1069 

بأن تشهد امرأة على أن هذا الطفل رضع من فالنة خمس رضعات، فتقبال  : وكذا الرضاع 
واحدة، حتى وإن كان على فعلها، فلو شهدت امرأة بأنهاا أرضاعت فالناًا    شهادة المرأة ال

 .فإنها تقبل شهادتها
 

 

 
 تم بحمد اهلل تعالى ومنته  

 

 الفهرس
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 22 بااب قضااء الحاجاة
 23 مداب قضاء الحاجة
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 105 مواضع سجود التالوة في القرمن
 100 يقول اإلنسان في سجود التالوة ماذا

 100 سجود الشكر
 101 سجود السهو

 110 حكم سجود السهو
 111 صالة الجماعة

 113 حكم صالة الجماعة
 114 شهود النساء للجماعة

 116 القراءة للمأموم
 110 تخفيف اإلمام الصالة

 110 أحكام اإلمامة
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 119 من تصح إمامته

 191 الذين ال تصح إمامتهم
 194 إمامة القوم وهم له كارهون

 194 أين يقف اإلمام وأين يقف المأمومين
 190 جواز انتقال اإلمام إلى مأموم

 191 التبليغ خلف اإلمام
 191 مكَّ اإلمام في مصاله بعد الصالة

 199 المؤذن ينتظر اإلمام
 200 وجوب تسوية الصفوف
 200 كيف تسوى الصفوف
 201 فضل الصف األول

 201 كراهية الصف بين السواري
 201 كراهية التأخر في صفوف الرجال

 202 تخلف عن الجماعةأعذار ال
 204 صالة أهل األعذار
 204 أواًل صالة المريض
 200 ثانيًا صالة المسافر
 200 مسافة القصر

 200 هل األفضل في السفر القصر أم اإلتمام
 209 متى يبدأ المسافر قصر الصالة ومتى يبدأ اإلتمام

 210 إذاائتم المسافر بالمقيم فماذا يصنع
 210 لمسافرعدد أيام القصر ل

 212 الجمع بين الصالتين
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 213 أسباب الجمع بين الصالتين

 215 ثالثًا صالة الخوف
 210 صالة الجمعة

 219 حكم صالة الجمعة
 219 التحذير من التهاون بصالة الجمعة

 220 على من تجب الجمعة
 220 وقت صالة الجمعة

 221 ه الجمعةالعدد الذي تنعقد ب
 221 خوطبة الجمعة

 222 في خوطبة الجمعة  هدي النبي
 224 وجوب اإلنصات للجمعة وتحريم الكالم أثنائها

 224 بما تودر  الجمعة
 225 عدد ركعات الجمعة
 225 السنة التابعة للجمعة

 226 اجتماع الجمعة والعيد في يوٍم واحد
 226 رصالة الجمعة في البيوت عند حدوَّ المط

 220 ما ُيَسنل للجمعة
 230 مسائل في صالة الجمعة

 230 من دخل واإلمام يخطب يصلي تحية المسجد
 230 إذا صليت الجمعة فال تصلها بصالة حتى تتكلم أو تخرج

 230 ال تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
 231 الغذاء والقيلولة بعد الجمعة
 231 ساعة اإلجابة يوم الجمعة
 



   كتاب الفقه                     صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل  

       َخاَف الَموت    «  » َمْن أْيَقَن الموت      1000 

 

 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 232 هل للجمعة أذاٌن واحد أم أذانان

 233 ذم من تعمد التأخر عن الصفوف األولى
 233 صالة العيدين
 234 حكم صالة العيد
 234 وقت صالة العيد

 234 إذا لم يعلم اإلنسان إال بعده فماذا يصنع
 235 ما ُيسن في صالة العيد

 236 يدكيفية صالة الع
 230 مسائل في خطبة العيد
 231 التكبير في العيدين

 239 جواز الفرح والسرور واللهو البريء في العيدين
 239 خروج النساء والُحيوض لصالة العيد

 239 أفضل المساجد
 240 فضل مسجد قوباء

 240 أول مسجد وضع في األرض
 241 فضل المساجد
 241 مداب المساجد
 244 زكتاب الجنائ

 244 أدب السنة في المرض والطب
 245 حكم التداوي بمحرم
 240 عيادة المريض
 241 الدعاء للمريض

 241 المرض يكفر الذنوب
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 249 تذكير المريض بالصبر على المرض وعدم الجزع

 249 تذكير المريض بالتوبة
 251 الرقية  للمريض

 252 موت واالستعداد لهاستحباب ذكر ال
 252 حكم تمني الموت

 253 فضل طول العمر مع حسن العمل
 253 معنى استعمال اهلل للعبد
 253 ما يسن عند االحتضار

 251 وجوب الصبر واالسترجاع ألهل الميت
 259 استحباب إعالم قرابة الميت وأصحابه بموته

 260 حكم البكاء على الميت
 261 والصالة عليه ودفنهغسل الميت وتكفينه 

 261 أواًل غسل الميت
 264 ثانيًا الكفن

 266 الواجب في الكفن
 260 كيفية تكفين الميت

 260 الصالة على الميت:ثالثًا 
 261 فضل الصالة على الميت
 261 مقصود الصالة على الميت

 269 صنفان من الناس ال يجب الصالة عليهما
 269 مقام اإلمام من الميت
 200 صفة صالة الجنازة

 201 هل يصلي اإلمام على قاتل نفسه
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 202 الصالة على السقط

 203 حمل الجنازة والسير بها
 205 الدفن

 205 األوقات التي ال يجوز الدفن فيها إال لضرورة
 205 استحباب الدفن في األماكن المقدسة

 206 الدفناألمور التي تستحب في 
 201 األمور التي تستحب بعد الفراغ من  الدفن

 209 مسائل تتعلق بحقيقة الموت
 211 الموتشدةو 

 211 األشياء التي تنفع الميت بعد موته
 212 مسائل التعزية

 213 الحداد على الميت
 214 زيارة القبور

 215 مداب زيارة القبور
 216 ما يحرم عند القبور

 211 ضمة القبر
 211 سؤال القبر

 290 النهي عن سب األموات
 291 استحباب طلب الموت في أحد الحرمين

 291 موت الفجأة
 292 أجر من مات له ولد
  292أعمار أمة محمد 

 293 حكم الغسل من تغسيل الميت
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 293 فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة

 293 ت بعرق الجبينالمؤمن يمو
 293 استعمال العبد الصالح واستدراج العاصي

 293 أوالد المسلمين في الجنة
 294 كتاب الزكاة

 295 منزلة الزكاة في اإلسالم
 296 الترغيب في أداء الزكاة
 291 الترهيب من منع الزكاة

 300 حكم مانع الزكاة
 301 على من تجب الزكاة
 304 المجنونالزكاة في مال الصبي و

 304 من مات وعليه زكاة
 304 شرط النية في الزكاة
 305 وقت أداء الزكاة
 305 تعجيل أداء الزكاة
 306 الدعااء للُمَزِكي

 306 األموال التي تجب فيها الزكاة
 306 زكاة بهيمة األنعام
 301 مقدار زكاة اإلبل

 309 مقدار زكاة اإلبل باألرقام الحسابية
 312 قرزكاة الب

 313 زكاة الغنم
 314 ما ال يؤخذ في الزكاة
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 315 ُحاكم الخولطة

 315 حكم الجمع والتفريق خشية الصدقة
 316 {الذهب والفضة } زكاة النقدين : ثانيًا 

 310 زكاة حلي المرأة
 311 زكاة عروض التجارة: ثالثًا 

 320 زكاة الخارج من األرض
 321 زكاة الزروع والثمار: أواًل 

 321 األصناف التي تؤخذ منها الزكاة
 321 نصاب الزروع والثمار

 323 وقت وجوب زكاة الزروع والثمار
 324 متى يستقر وجوب زكاة الزروع

 324 تقدير النصاب في النخيل واألعناب بالخرص دون الكيل
 325 زكاة الركاز

 326 مصارف الزكاة
 330 على دافع الزكاة أن يعمو األصناف هل يجب

 331 موانع الزكاة
 333 ما أدى زكاته فليس بكنز
 333 الصدقة من كسٍب طيب

 334 جواز إنفاق المال كله في وجوه البر
 335 الصدقة حال الصحة أعظم أجرًا

 335 المسارعة بالصدقة وكراهية التسويف
 336 الصدقة ولو بالشيء القليل

 336 الصدقة أن يتصدق بيمينه وأن يخفيها من مداب
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 330 االستعفاف عن المسألة

 331 كراهية المسألة
 331 غير مشرٍفجواز أخذ المال لمن ُأعطيه بشرط أن يكون 

 339 ذم من سأل الناس تكثرًا
 339 إعطاء الصدقة للمتعفف

 339 كراهية الرجوع في الصدقة
 339 هية الحرص على الدنيا ألنه يفسد الدينكرا

 340 القناعة كنز ال يفنى
 340 التحريض على الصدقة و الشفاعة فيها

 340 الصدقة على األقارب أعظم أجرًا
 342 صدقة المرأة على زوجها وولدها

 343 تحذير لمن يتخوض في مال اهلل بغيرحق
 343 ال تحل الصدقة للقوي المكتسب

 343 قة الجاريةفضل الصد
 343 زكاة الفطر

 344 حكمة زكاة الفطر
 344 شروط وجوب زكاة الفطر
 345 مصرف زكاة الفطر

 346 وقت وجوب صدقة الفطر
 346 مقدار إخراج صدقة الفطر
 346 مقدار إخراج صدقة الفطر
 340 إخراج زكاة الفطر طعامًا

 341 صدقة التطوع
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 341 أنواع الصدقات
 351 كتاب الصيام
 352 فضُل الصيام
 354 أقسام  الصيام
 354 صوم رمضان

 354 فضل شهر رمضان
 356 متى يجب صياُم رمضان
 356 النهي عن صيام يوم الش 
 351 على من يجب الصيام

 360 أركان الصيام
 361 من ُيرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية

 361 لمرضع إذا أفطرتا فماذا يجب عليهما ؟الحامل و ا
 362 من ُيرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء

 362 هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر ؟
 363 مداب الصيام
 366 مباحات الصيام

 360 (المفطرات ) ما ُيفسد الصيام 
 300 متى ِفطُر الصائم
 301 قضاء رمضان

 302 من مات وعليه صوم
 303 يام التطوعص

 306 جواز فطر الصائم المتطوع
 300 من كان صائمًا تطوعًا فدعي إلى طعام
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 300 األيام المنهي عن صيامها

 309 في العشِر األواخر من رمضان هدُي النبي 
 310 ليلة القدر
 311 اإلعتكاف

 312 حكم اإلعتكاف
 312 صوم ؟ هل يصح اإلعتكاف بال

 313 هل المرأة تعتكف ؟
 314 ما يستحب للمعتكف
 315 ما يكره للمعتكف
 316 ما ُيبطل اإلعتكاف
 316 قضاء اإلعتكاف
 310 صالة التراويح

 310 فضل من قام رمضان
 319 مداب قيام الليل
 392 كيفية صالة الليل

 393 عدد ركعات قيام الليل
 394 قضاء قيام الليل

 394 ية قيام رمضانمشروع
 395 كتاب الحج
 395 فضل الحج

 390 الحج يجب مرًة واحدة في العمر
 390 الحج يجب على الفور

 391 سداد الديون أولى من الحج والعمرة
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 391 استحباب التقشف في الحج
 399 من مات وعليه حجة اإلسالم

 399 الحج عن الغير
 399 ن يجب الحجعلى م

 400 ما هي االستطاعة
 401 حج المرأة

 402 ما هو المحرم للمرأة ؟
 403 حُج الصبي

 403 هل الركوب في الحج أفضل أم المشي ؟
 404 حكم الحج من مال حرام

 404 التكسب في الحج
 404 المواقيت

 405 المواقيت الزمانية
 405 المواقيت المكانية
 410 أنواع األنسا 

 413 فسخ الحج إلى عمرة
 414 جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر المرض

 415 التلبية
 416 رفع الصوت بالتلبية

 416 وقت التلبية للمعتمر و المتمتع
 410 وقت التلبية للحاج
 410 محظورات اإلحرام

 420 حكم من ارتكب محظورًا
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 421 سبة لمرتكب محظورًا من محظورات اإلحرامأقسام الفدية بالن

 423 مبطالت الحج
 424 اإلحصار

 425 جزاء الصيد
 426 حكم صيد الحرم

 421 هل مكة أفضل من المدينة ؟
 429 فضل المدينة

 429 فضل الصبر على ألواء المدينة و شدتها
 430 الترغيب في سكنى المدينة
 430 كره النبي أن توْعَرى المدينة

 430 ال يكيُد أهل المدينة أحٌد إال إنماع
 430 فضل مسجد قباء

 431 أركان الحج و واجباته و سننه و مبطالته
 431 أركان الحج: أواًل 
 433 واجبات الحج: ثانيًا 
 436 سنن الحج: ثالثًا 

 430 كيف يدخل الحاج مكة ؟
 431 مسائل الطواف

 431 طواف القدوم االضطباع في
 439 ة الطوافكيفي

 440 ماذا يقول اإلنسان أثناء الطواف؟
 442 ركوب الطائف

 443 الكالم في الطواف
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 443 شروط الطواف
 445 ركعتا الطواف

 446 الشرب من ماء زمزم
 440 الدعاء عند الملتزم

 440 السعي بين الصفا والمروة
 449 شروط صحة السعي بين الصفا

 449 يوم التروية
 450 التوجه إلى عرفات

 454 قصر الخطبة وتعجيل الصالة يوم عرفة
 454 التوجه من عرفة إلى مزدلفة

 450 أعمال يوم النحر
 451 أواًل الرمي

 460 النحر: ثانيًا 
 460 الحلق أو التقصير: ثالثًا

 461 طواف اإلفاضة: رابعًا 
 463 التحلل األول و الثاني

 464 أياُم منى
 464 الرمي أياُم منى
 460 المبيت بمنى
 461 طواف الوداع
  400زيارة قبر النبي 

 401 العمرة
 401 وجوب العمرة
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 402 وقت العمرة

 402 استحباب تكرار العمرة
 402 أركان العمرة
 403 واجبات العمرة
 404 سنن العمرة

 404   ركنًا من الحج أوالعمرةحكم من تر
 404 حكم من تر  واجبًا من الحج أوالعمرة

 405 حكم من تر  سنة من سنن الحج أوالعمرة
 406 كتاب الجهاد

 410 فضل الجهاد في اإلسالم
 414 منزلة الجهاد في اإلسالم
 414 فضل الشهادة في سبيل اهلل

 415 أفضل الشهداء
 415 من سأل اهلل الشهادة بصدق

 416 مداب القتال
 410 فضل النفقة في الجهاد في سبيل اهلل

 411 ُحْرمة نساء المجاهدين
 411 الرباط في سبيل اهللفضل 

 491 اليكون بإذن الوالدين تطوعًا الجهاد
 492 على من يجب القتال

 493 الغنائم
 494 كيف تقسم الغنائم

 496 الغولول
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 ةالصفح رقم الموضاااااااوع
 490 أسرى الحرب

 491 الفيء
 499 باب األمان
 499 باب الُهْدنة

 500 أحوال العهد الذي بيننا وبين الكفار
 500 باب عقد الذمة وأحكامها

 501 أحكام عقد الذمة
 502 األحكام التي تجري على أهل الذمة

 506 كتاب النكاح
 500 حكم النكاح
 510 فضل النكاح

 512 راعاتها عند اختيار المرأةالصفات التي يجب م
 514 الصفات التي يجب مراعاتها عند اختيار الزوج

 516 الِخطبة
 511 استحباب القصد في الكالم حال الخطبة

 511 من التي تباح خطبتها
 519 حكم خطبة المعتدة والمبانة

 519 عقد النكاح
 520 أركان عقد النكاح
 521 شروط صحة  النكاح

 524 يشروط الول
 525 سلم الترتيب في الولي للمرأة

 525 المحرمات في النكاح
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 526 أسباب التحريم

 520 الرضاع الذي يثبت به التحريم
 520 المحرمات بالمصاهرة

 521 المحرمات مؤقتًا: ثانياو 
 530 األنكحة الفاسدة

 531 النكاح في الشروط
 532 أنواع الشروط

 533 العيوب في النكاح
 536 الحقوق الزوجية
 530 حقوق الزوجة

 595 ثانيًا حق الزوج على زوجته
 603 أعظم حٍق للزوج
 611 الخالفات الزوجية
 619 عالج نشوز المرأة

 619 نكاح الكفار والكتابيين
 621 مداب الجماع

 621 النهي عن وصف المرأةو المرأَة لزوجها
 621 زوجاتالقسم بين ال
 632 اإليالء

 633 كتاب الِظَهار
 631 كتاب الطالق
 639 حكم الطالق

 641 ممن يصح الطالق
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 642 طالق الغضبان
 643 طالق الهازل
 643 أقسام الطالق

 643 أواًل الطالق من حيَّ اللفظ
 644 الطالق من حيَّ التعليق والتنجيز: ثانيًا 
 645 الطالق من حيَّ السنة والبدعة: الثًا ث

 640 الطالق من حيَّ الرجعة وعدمه: رابعًا 
 650 الش  في الطالق
 650 باب الرجعة
 651 باب الخلع
 652 حكم الخلع

 653 هل الخلع فسخًا أم طالقا
 654 الِعَدةأحكام 

 654 أنواع الِعدد
 654 أواًل ِعدةو المدخول بها

 656 غير المدخول بها ِعدةو: ثانيًا 
 656 لزوم المعتدة بيت الزوجية

 650 اإلحداد

 650 نفقة المعتدة
 651 اإلستبراء

 651 أحكام الحضانة
 659 في أحكام الروضاع: باب 

 661 كتاب النفقات
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 664 متى تجب النفقة على المرأة

 664 اللعان: كتاب 
 666 الزوج  ُيالِعنأة  وجب طالقها وإن لم إذا زنت المر

 612 فيما يلحق من النسب: فصل
 613 كتاب البيوع

 613 استحباب الحَّ على المكاسب
 614 ال بأس بالغنى لمن اتقى

 615 الحَّ على االقتصاد في طلب الرزق
 610 الحَّ على الصدق في البيع والتحذير من الكذب

 611 راالحَّ على الصدقة لمن عمل تاج
 611 استحباب التبكير في طلب الرزق

 611 وجوب العلم بأحكام البيع والشراء لمن أراد أن يشتغل بهما
 691 الحَّ على السماحة في البيع والشراء

 692 فضل إنظار المعسر
 692 فضل اإلقالة
 692 تحريم  الغش

 693 ما يقول إذا دخل السوق
 693 مسائل البيوع: ثانيًا 

 694 البيع أركان
 690 شروط البيع

 001 اإلشهاد على البيع
 001 موانع البيع

 005 الشروط في البيع
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 009 االختالف بين البائع والمشتري

 009 الخياار
 015 باب الربا والصرف

 021 الصاارف
 022 بيع األصول والثمار

 026 باب الَسلم
 026 شروط السلم
 034 باب القرض

 030 كيف نتصرف مع المدين
 039 الُمُفلس
 039 باب الرهن

 041 الضمان: باب 
 043 الكفالة
 044 الحوالة

 040 باب الصلح
 049 احَلْجِر َباُب

 049 كيف نتصرف مع المدين
 052 باب الوكالة
 053 باب الشركة
 051 باب المساقاة
 059 باب اإلجارة

 062 السوْبِق َباُب
 065 العارية: باب 
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 061 باب الغصب
 069 باب الشفعة
 001 باب الوديعة

 002 باب إحياء الموات
 003 باب الَجَعالة
 005 باب اللقطة
 011 باب اللقيط
 015 باب الوقف

 010 َوالَعِطيوِة الِهَبِة َباُب
 019 حكم هدايا العمال

 090 الرقبىالعمرى و
 091 حكم الهبة التي توهب لألبناء

 093 كتاب الوصايا
 096 كتاب الفرائض
 100 أركان اإلرَّ
 101 أسباب اإلرَّ
 102 شروط اإلرَّ
 103 موانع اإلرَّ

 104 أقسام القرابة باعتبار جهاتهم
 105 أقسام الورثة باعتبار نوع اإلرَّ

 105 أصحاب الفروض
 105 ا  ميراَّ  الزوج1
 106 ميراَّ الزوجة( 2)
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 106 ميراَّ األم( 3)

 101 ميراَّ األب
 109 ميراَّ الجدة( 5)
 110 ميراَّ الجد( 6)
 111 ميراَّ البنات( 0)
 112 ميراَّ بنات االبن( 1)

 115 ميراَّ األخوات من غير أم( 9)
 111 ميراَّ أوالد األم( 10)

 120 أهلهاقواعد في الفروض و
 120 التأصيل والتصحيح

 123 باب العصبة
 124 أقسام العصبة
 125 ترتيب العصبة
 120 باب الحجب

 121 باب المناسخات
 130 باب الرد

 140 ذوو األرحام
 146 ميراَّ الحمل

 140 شروط إرَّ الحمل
 141 عمل مسائل الحمل
 149 ميراَّ المفقود

 151 عمل مسائل المفقود
 153 المشكل الخنثى
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 153 الغرقى والهدمى
 154 عمل مسائل الغرقى

 156 الِعْتِق ِكَتاُب
 151 فضل العتق
 160 باب الكتابة

 161 باب حكم أمهات األوالد
 161 كتاب الجنايات

 166 حكم قتل النفس عمدا بغير حق
 100 تحريم قتل اإلنسان نفسه

 100 باب القصاص
 102 شروط ثبوت القصاص

 103 ثبوت القصاص
 104 شروط تنفيذ الِقصاص
 105 كيفية تنفيذ القصاص

 101 َباُب َما ُيوِجُب اُلِقَصاَص ِفيَما ُدوَن النَُّفِس
 109 شروط  تنفيذ القصاص من األطراف
 110 الضابط في القصاص من الجروح

 112 ِكَتاُب الدَِّياِت
 114 عليه وليس على عاقلتهدية القاتل العمد 

 115 دية القاتل شبه العمد والخطأ على عاقلته
 116 َباُب َمَقاِديِر ِدَياِت النَُّفِس
 116 دية القتل العمد مغلظة

 110 دية القتل شبه العمد مغلظة مثل العمد
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 110 دية الخطأ مخففة
 110 َباُب ِدَياِت األ ْعَضاِء
 119 ِدَياِت   َمَناِفع األ ْعَضاِء

 190 دية الشجاج وكسر العظام
 192 دية الذمي
 193 دية الجنين
 193 دية المكاتب
 193 باب القسامة
 195 شروط القسامة
 195 كتاب الحدود

 190 الحكمة من تشريع الحدود
 191 فضل إقامة الحدود

 900 نفسه استحباب أن يستر مرتكب ما يوجب الحد على
 901 شروط وجوب الَحد
 903 من الذي ُيقيم الحد

 904 الجنايات التي تجب فيها الحدود
 905 باب حد الزنا
 900 حد الرقيق

 901 شروط ثبوت حدِّ الزنا
 911 طوُرق ثبوت الزنا

 929 حكم من زنى بذات محرم
 930 َباُب َحدِّ الَقُذِف
 932 َباُب َحدِّ الُمْسِكِر
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 الصفحة رقم لموضاااااااوعا
 934 الحكمة من تحريم الخمر

 935 ال فرق بين قليل الخمر وكثيره
 935 التحذير من تسمية الخمر بغير

 930 َباُب َحدل السوِرَقِة
 939 شروط السرقة

 941 كيف تثبت السرقة
 942 َباُب َحدِّ قوطَّاِع الطَِّريِق

 944 حكم  الصائل
 946 يرَباُب التَّْعِز

 949 باُب ُحُكِم اُلُمْرَتدِّ
 950 حكم من َسبو اهلل  تعالى
  950حكم من َسبو رسول اهلل  

 951 كتاب األطعمة
 952 األصل في األطعمة الِحل

 953 أنواع األطعمة المباحة والمحرومة
 951 جواز أكل لحم الخيل

 959 جواز أكل  َبِهيَمِة األْ ُنَعاِم
 960 لدوَجاِججواز أكل  ا

 960 جواز أكل الضب
 960 الوْحِشيوة جواز أكل اُلُحُمِر

 961 جواز أكل األرنب
 961 جواز أكل الجراد
 961 جواز أكل الظباء
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 962 فقط حلَّ له منه ما يسدل رمقه  َمِن اْضطورو إلى أكل طعاٍم محرم

 963 حكم الضيافة
 966 الطعام باب مداب

 901 مداب الدعوة إلى الطعام
 904 فضائل بعض األطعمة

 904 فضل الُدبواء
 905 فضل التمر

 905 فضل تمر المدينة
 905 فضل الكمأة
 906 فضل الخل

 906 فضل زيت الزيتون
 900 فضل لحم الظهر

 900 النهي عن الثوم إال مطبوخا
 900 مراعاة صفة األطعمة عند الجمع بينها

 901 فضل الحلوى والعسل
 901 باب األشربة

 911 حكم الشرب قائما
 911 هل يجوز انتباذ التمر والزبيب معا

 912 باُب الذََّكاِة
 914 ُشرَوطو ِالذََّكاِة

 996 السلخ الذي على السنة
 996 َباُب اأُلْضِحَية

 990 ضحى عنه وعن مله وعن أمته النبي 
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 الصفحة مرق الموضاااااااوع
 990 شروط األضحية

 999 كيف توَوَزع اأُلضحية
 1000 استحباب ذبح األضحية بنفسه

 1000 َباُب العقيقة
 1001 متى توذبح العقيقة

 1002 ما ُيستحُب في حق المولود
 1003 َباُب الصوْيِد
 1005 شروط الصيد
 1013 ِكَتاُب األ ْيَماِن
 1014 أقسام اليمين
 1010 َّمعنى الِحُن

 1011 معنى الكفارة
 1019 شروط وجوب الكفارة

 1020 كفارة اليمين المنعقدة على التخيير
 1023 االستثناء في الحلف
 1024 حكم الحنَّ في اليمين

 1026 إبرار القسم
 1026 حكم إبرار القسم

 1020 اليمين على نية المستحلف
 1021 من ُحِلف له باهلل فليرَض

 1021 هللاإلقسام على ا
 1029 االقتراع بين من أرادوا أن يحلفوا

 1029 باب النذر
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 الصفحة رقم الموضاااااااوع
 1032 من نذر ثم عجز عن الوفاء

 1032 من مات وعليه نذر
 1033 ِكَتاُب الَقَضاِء
 1034 ُرُكنَّي أي عمل
 1035 خطر القضاء

 1041 َباُب مَداِب الَقاِضي
 1050 ُكِم َوِصَفِتِهَباُب َطِريِق الُح

 1052 تحذير المتخاصمين من اللحن في القول
 1053 طرق إثبات الدعوة
 1054 ِكَتاُب اإَلُقَراِر
 1055 ِكَتاُب الشََّهاَداِت
 1055 فضل الشهادة
 1050 حكم الشهادة

 1050 حكم أداء الشهادة
 1059 شوُروطو َمْن توُقَبُل َشَهاَدتوُه

 1063 الشََّهاَدِة َوَعَدِد الشُُّهودَباُب َمَواِنِع 
 1065 عدد الشهود

 

 


